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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
NΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                    
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ                                              ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   238/ 2020 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              
 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό 34 / 2020 της Οικονομικής Επιτροπής 

 
             Σήμερα, την 15η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00, 

συνήλθε σε  δια περιφοράς συνεδρίαση, βάσει της ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/ 126/16316 - 20/9/2020, 

(Α.Δ.Α.:ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ), «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού» και το με αρ.πρ. 60249/22-9-2020 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης 
Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, «συνεδριάσεις 
Δημοτικού Συμβουλίου και λοιπών Συλλογικών Οργάνων των Δήμων», η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13467/11-12-2020 πρόσκληση του 
Προέδρου της, Σταύρου Πολίτη,  που επιδόθηκε με αποδεικτικό (e-mail) στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 & 6 του Ν.3852/2010, 
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 

 

ΘΕΜΑ 1ο:   « Έγκριση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης άρθρου 100 Ν. 
3852/2020 μεταξύ του ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΛΦΩΝ, της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, των  Δήμων Δελφών 
και Δωρίδος και του ΥΠ.ΠΟ» 

 

Παρόντες 

1. Πολίτης Σταύρος,  Πρόεδρος  
2. Καγιάς Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

3. Παλασκώνης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος  
4. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ, τακτικό μέλος 

5. Παπαγεωργίου Ελένη,  τακτικό μέλος  
6.    Μπαρμπούτης Ιωάννης, τακτικό μέλος  
7. Ασημάκης Αθανάσιος τακτικό μέλος 

 

Απόντες 

Ουδείς 

     Στην -δια περιφοράς- συνεδρίαση, την τήρηση των πρακτικών διεκπεραίωσε η Ευαγγελία Ι. 
Στρούζα, υπάλληλος του Δήμου Δωρίδος. 

 

ΘΕΜΑ 1ο 
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Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, αφού 
διαπίστωσε την απαρτία των μελών της, εισηγήθηκε τα εξής :  

 

 
Έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το παρακάτω σχέδιο της 

προγραμματικής σύμβασης του «ΔΙΚΤΟΥ ΔΕΛΦΩΝ»: 
 

 

 
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 & 
ΔΩΡΙΔΟΣ 

Συμβαλλόμενοι: 
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
3. ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
4. ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 
5. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ 
 

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 

ΑΡΘΡΟ   1 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Στην ΑΘΗΝΑ σήμερα στις …………………………. 2020, ημέρα  ………………………… οι παρακάτω 
φορείς,  που θα καλούνται στο εξής «Συμβαλλόμενοι»: 
1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκπροσωπείται νόμιμα από την Υπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Λίνα Μενδώνη. 
2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη, κ. 
Φάνη Σπανό. 
3. Ο Δήμος Δελφών, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Παναγιώτη Ταγκαλή.  
4. Ο Δήμος Δωρίδος, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Γεώργιο Καπεντζώνη.  
5. 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 Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Νικόλαο Κατσικούλη.  
 
 
Έχοντας υπόψη: 
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 Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) και ειδικότερα τα άρθρα 100 και 278 αυτού, όπως τροποποιημένα 
ισχύουν. 
 Τον Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)». 
 Το Άρθρο 21 του Ν. 4690/2020 (επανεκτυπωμένο λόγω λάθους ΦΕΚ Α΄ 104) «Ρυθμίσεις για τη 
σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», όπως 
αυτό ισχύει. 
 Το Ν. 3463/2006 (Α΄ 114). 
 Τον Ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία … Διοίκησης», όπως 
ισχύει. 
 Το άρθρο 1, περίπτωση στ΄ του Ν. 1256/1982 (Α΄ 65), «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση 
και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
 Τον Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 
 Τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 Τον Ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». 
 Τον Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 Τον Ν. 4281/2014 (Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 Το Π.Δ. 7/18-01-2013 (Α΄ 26) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές 
ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών». 
 Το Π.Δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων... Πολιτισμού και Αθλητισμού». 
  Το Π.Δ. 4/2018 (Α΄ 7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».   
 Το Π.Δ. 148/2010 (Α΄ 241) «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε 
και 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 

 Την υπ’ αριθμ. 108/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος με τίτλο 
«Έγκριση ίδρυσης Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο «Δίκτυο για τον πολιτισμό και τον 
τουρισμό στη Φωκίδα ‘Δίκτυο Δελφών’» με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Δήμο Δελφών και 
του Καταστατικού αυτής και της Έκθεσης Σκοπιμότητας, κατ’ άρθρο 101 του Ν.3852/2010» με ΑΔΑ: 
ΨΔΧ2Ω9Ζ-ΠΨΟ 

 Την υπ΄αριθμ. 103/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με τίτλο 
Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την 
επωνυμία Δίκτυο για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα- Δίκτυο Δελφών» με 
ΑΔΑ:6Ε0Χ7ΛΗ-ΥΤ2. 

 Την με αριθμό …/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 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. 
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 Την με αριθμό …/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 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 …/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, 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 …/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Δικτύου Δελφών», με την 
οποία αποφασίστηκε η υπογραφή της παρούσας, και ορίστηκε το μέλος της Επιτροπής 
Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του. 
 Την υπ΄αριθμ. 230/9/23-10-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία 
εγκρίνεται το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 στο οποίο 
περιλαμβάνεται η συμμετοχή της στο Φεστιβάλ Πολιτισμού Δήμου Δελφών με το ποσόν των 45.000 
ευρώ καθώς και η ετήσια συμμετοχή στο Δίκτυο  Δελφών με το ποσόν των 10.000 ευρώ. 
 Το γεγονός ότι από την Παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης δεν 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
 
 
 
 
 
 
 

Συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 
 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Οι άνω 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, με τα πωλητήρια 
αυτών: α) Τη Δημοτική Πινακοθήκη «Σπύρος Παπαλουκάς» στην Άμφισσα, β) Το Μουσείο Ελληνικής 
Επανάστασης - Οικία Πανουργιά, στην Άμφισσα, γ) Το κτήριο του παλιού Νοσοκομείου στην 
Άμφισσα,δ) το Ναυτικό – Ιστορικό Μουσείο Γαλαξιδίου στο Γαλαξίδι, ε) το Μουσείο Δελφικών Εορτών- 
Οικία Άγγελου Σικελιανού στους Δελφούς, στ) το Εθνολογικό – Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού 
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(Συλλογή Ηλία Ε. Δαραδήμου) στο Χρισσό, ζ) το Μουσείο Επισκόπου Σαλώνων 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) ο 
εορτασμός της επετείου των 200 ετών από την κήρυξη της Επανάστασης του 1821, δ) το Φεστιβάλ 
Δελφών, ε) το Φεστιβάλ Σικελιανού, στ) τα «Φωκικά» – Εικαστικός Κύκλος και ζ) χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις.  
Δ. Ο Δήμος Δελφών αναλαμβάνει να παραχωρήσει επίσης τη λειτουργία του Εικαστικού Εργαστηρίου 
Άμφισσας. 
Ε. Ο Δήμος Δελφών αναλαμβάνει να ορίσει έναν εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσας σύμβασης. 
 
2. Ο Δήμος Δωρίδος αναλαμβάνει:  
Α.Να παραχωρήσει τη λειτουργία των ιστορικών και λαογραφικών μουσειακών και εκθεσιακών του 
χώρων. 
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 Δωρίδος 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. 
Ε. Ο Δήμος Δωρίδος αναλαμβάνει να ορίσει έναν εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσας σύμβασης.  
 

3. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει: 
Α. 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. 
Β. Να ορίσει έναν εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 
άρθρου 8 της παρούσας 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, καθώς και τη λειτουργία πωλητηρίων-
εκθετηρίων αναμνηστικών και δώρων στους ανωτέρω χώρους, 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) το Δελφικό Οικονομικό Φόρουμ, γ) ο επετειακός 
επαναστατικός κύκλος, δ) ο εορτασμός της επετείου των 200 ετών από την κήρυξη της Επανάστασης 
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του 1821, δ) το Φεστιβάλ Δελφών, ε) το Φεστιβάλ Σικελιανού, στ) τα «Φωκικά» – Εικαστικός Κύκλος 
και ζ) χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.  
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). 
Ε. Να ορίσει έναν εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 
άρθρου 8 της παρούσας σύμβασης. 
 
5. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αναλαμβάνει: 
Α. Τη γενικότερη υποβοήθηση, ενθάρρυνση και συμβουλευτική υποστήριξη των λοιπών 
συμβαλλομένων και του εγχειρήματος της ανάπτυξης του πολιτισμού και του πολιτιστικού τουρισμού 
δια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης στο Νομό Φωκίδας. 
Β. Να ορίσει έναν εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 
άρθρου 8 της παρούσας σύμβασης. 
 

 

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 
τριακοσίων μια χιλιάδων (301.000,00) 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 Δωρίδος, όπως προβλέπεται στην 
υπ’ αρ. …/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, στην υπ΄ αρ. 
…/2020Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος και στην υπ΄ αρ. .../2020 
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.  
3. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (κωδικός εσόδων Α4) αναλαμβάνει την καταβολή δαπάνης 
σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00) ευρώ που κατανέμονται ως εξής:  
α) Φεστιβάλ Δελφών: 40.000 ευρώ (κωδικός εξόδων Β2.2), και  
β) Τουριστική προβολή 5.000 ευρώ (κωδικός εξόδων Β2.6), 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 (κωδικός εσόδων  Α2) αναλαμβάνει την καταβολή δαπάνης διακοσίων 
πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (254.700,00) ευρώ που κατανέμονται ως εξής:  
α) Λειτουργία Εκθέσεων και Μουσειακών Χώρων Δήμου: 68.000,00 ευρώ, (κωδικός εξόδων Β2.1), 
β) Φεστιβάλ Δελφών: 26.700,00 ευρώ (κωδικός εξόδων Β2.2), 
γ) Εκδηλώσεις «Αποκριάτικου Κύκλου»: 64.000,00 ευρώ (κωδικός εξόδων Β2.3.1), 
δ) Εκδηλώσεις «Επαναστατικού Κύκλου»: 10.000,00 ευρώ (κωδικός εξόδων Β2.4), 
ε) Δελφικό Οικονομικό Φόρουμ: 6.000,00 ευρώ (κωδικός εξόδων Β2.5), ,  
στ) Τουριστική προβολή: 5.000,00 ευρώ,(κωδικός εξόδων Β2.6),  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.) 
ζ) Εκδηλώσεις Εορτασμού 200 ετών από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης: 50.000,00 ευρώ 
(κωδικός εξόδων Β.2.7), 
η) Φεστιβάλ Σικελιανού: 10.000,00 ευρώ (κωδικός εξόδων Β.2.8), 
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θ) Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις: 5.000,00 ευρώ (κωδικός εξόδων Β.2.9) και 
ι) Εκδηλώσεις «ΦΩΚΙΚΑ»: 10.000,00 ευρώ (κωδικός εξόδων Β.2.10) 
 
5. Ο Δήμος Δωρίδος αναλαμβάνει την καταβολή δαπάνης σαράντα έξι χιλιάδων τριακοσίων  
(46.300,00)ευρώ που κατανέμονται ως εξής:  
α) Εκδηλώσεις « Αποκριάτικου κύκλου» : 8.000,00 ευρώ (κωδικός εξόδων Β2.3.1) 
 β) Φεστιβάλ Δελφών: 13.300,00 ευρώ (κωδικός εξόδων Β2.2) και  
γ) Τουριστική προβολή 25.000,00 ευρώ (κωδικός εξόδων Β2.6), 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 Δωρίδος 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 8 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, Ιούλιος και Αύγουστος. 
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 αντιστοιχεί. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται μονοετής, δηλαδή αρχίζει από την 
01/01/2021 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 31/12/2021. 
Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών, πριν από τη 
λήξη αυτής, μόνο ύστερα από νέες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των Συμβαλλομένων και 
σχετική έγγραφη συμφωνία τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
άρθρου 8 της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

 
Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται η περιοχή του Νομού Φωκίδας, δηλαδή 
των δύο Δήμων Δελφών και Δωρίδος. 
 
 

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. …………………………., εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρωτή του 
τον κ. ……………………………………. 
2. Τον κ. …………………………, εκπρόσωπο του Δήμου Δελφών, με αναπληρωτή του τον κ. 
………………………………….. 
3. Τον κ. ……………………………., εκπρόσωπο του Δήμου Δωρίδος, με αναπληρωτή του τον κ. 
………………………………... 
4. Τον κ. ……………………………, εκπρόσωπο του «Δικτύου Δελφών», με αναπληρωτή του τον κ. 
…………………………………. 
5. Την κ. Γκάτζιου Αναστασία, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας, 
εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αναπληρωτή τον κ. Ανδρέου Ιωάννη, 
Προϊστάμενο του Τμήματος Περιφερειακής Πολιτικής, Φεστιβάλ και Υποστήριξης Δράσεων. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα οριστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτής. 
 
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 προς 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. 
 Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της. Οι 
αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες και δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιηθούν και με τηλεδιάσκεψη, χωρίς τη 
φυσική παρουσία ορισμένων ή του συνόλου των μελών και με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, το 
οποίο πρέπει να ορίζεται ρητώς στην πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος στα μέλη. Στην περίπτωση 
αυτή η απαρτία της επιτροπής, στην οποία προσμετρώνται και τα μέλη που συμμετέχουν στη 
συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, καταγράφεται από τον Πρόεδρο. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής 
καταγραφής της συνεδρίασης που παρέχεται από την τεχνολογία, εφόσον χρησιμοποιηθεί, πρέπει να 
αποτρέπει οποιαδήποτε τροποποίηση των όσων διαμείβονται στην τηλεδιάσκεψη και να βοηθά στην 
επεξεργασία των πρακτικών χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και αμφισβητήσεις. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.  
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 Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της  Επιτροπής, θα 
καθορίζονται με αποφάσεις της. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9  
   ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΡΗΤΡΕΣ    

 
Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων 
μερών, η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το 
χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της, με εξαίρεση το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο αυτής 
και τον τρόπο υλοποίησής του. Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται να 
χορηγηθεί για διάστημα έως έξι (6) μηνών, αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση 
του αντικειμένου της. 
Η παράβαση οποιουσδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, 
από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα λοιπά μέλη το δικαίωμα να αξιώσουν 
αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας 
ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους, τα αντισυμβαλλόμενα μέρη έχουν 
το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε 
θετική ή αποθετική ζημία. 
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 
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.  
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(Τίθενται πρωτότυπες σφραγίδες-υπογραφές των συμβαλλομένων) 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 

ΦΟΡΕΑΣ/ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Λίνα Μενδώνη 

Υπουργός 

  

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Φάνης Σπανός 

Περιφερειάρχης 

 
 

 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

Παναγιώτης Ταγκαλής 

Δήμαρχος 

  

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 

Γεώργιος Καπεντζώνης 

Δήμαρχος 
  

«Δίκτυο για τον Πολιτισμό και τον 
Τουρισμό στη Φωκίδα ¨ΔΙΚΤΥΟ 

ΔΕΛΦΩΝ¨» 

Νικόλαος Κατσικούλης 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

  

 

           » 
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και πρότεινε τη λήψη απόφασης ως εξής:  

1. Έγκριση του ως άνω Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, άρθρου 100 του 
Ν.3852/2010, μεταξύ του ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΛΦΩΝ, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, των Δήμων 
Δελφών και Δωρίδος και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

2. Τον ορισμό ως εκπροσώπου του  Δήμου Δωρίδος, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, τον κ. 
Καραχάλιο Δημήτριο, με αναπληρωτή τον κ. Ταράτσα Δήμο. 

3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δωρίδος, κ. Καπεντζώνη Γεωργίου, για την υπογραφή της ως 
άνω σύμβασης. 

 

 

                                  Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη 

 

1.Το Άρθρο 40 του Ν.4735/2020, ΦΕΚ Α 197/12-10-2020, «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ 
α ' και β ' βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α ' βαθμού», που αντικατέστησε το Άρθρο  72 
του Ν. 3852/10. 
 
2.Την ανωτέρω εισήγηση με το επισυναπτόμενο σχέδιο προγραμματικής. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010. 

 

                                                 Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  

 

1.Εγκρίνει το ως άνω Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, άρθρου 100 
του Ν.3852/2010, μεταξύ του ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΛΦΩΝ, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, των 
Δήμων Δελφών και Δωρίδος και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

2.Ορίζει ως εκπρόσωπο του  Δήμου Δωρίδος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης τον κ. 
Καραχάλιο Δημήτριο, με αναπληρωτή τον κ. Ταράτσα Δήμο. 

3.Εξουσιοδοτεί  τον Δήμαρχο Δωρίδος, κ. Καπεντζώνη Γεώργιο για την υπογραφή της ως 
άνω σύμβασης. 
 

Το μέλος Ασημάκης Αθανάσιος ψηφίζει λευκό (Λευκό, γιατί είναι λάθος να κάνει έλεγχο στην εκτέλεση 
της σύμβασης αυτός που την εκτελεί. Επίσης είναι πολύ πρόχειρη και γενική η ανάλυση περιγραφής 
παρεμβάσεων). 
 

 

           Η  απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  238/ 2020. 
 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφθηκε ως ακολούθως : 
 

Ο Πρόεδρος                        Η υπάλληλος                             Τα μέλη 

                             ( υ π ο γ ρ α φ έ ς ) 
 

Ακριβές      Αντίγραφο 

                              Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

                ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
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