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ΠΡΟΣ : Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ 

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύργου και του 

Πανεπιστημίου Πατρών. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 66/03.02.2022 συνεδρίασή του, αποφάσισε 

ομόφωνα να εγκρίνει την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύργου και του 

Πανεπιστημίου Πατρών που αποσκοπεί στην ευρεία συνεργασία μεταξύ των δύο Φορέων, που συμφωνούν να 

συμπράξουν για την ανάπτυξη – υποστήριξη των ερευνητικών δράσεων του Τμήματος Μουσειολογίας. 

Ειδικότερα αφορά την ανάδειξη, τεκμηρίωση, προβολή του Ιστορικού Μουσείου Πύργου. H Σύμβαση αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του παρόντος εγγράφου. 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

       
                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

                                                                                                                        

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

- Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης, καθηγητή κ. Π. Δημόπουλο. 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α    

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Τηλ.: 2610 969054 

E-mail: prytaniko@upatras.gr  

Αρμόδιος: Σπυρίδων Φαναριώτης    
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 

ΜΕΤΑΞΥ: ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

Στον Πύργο σήμερα ……… και στο Δημαρχείο Πύργου, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

• Ο Δήμος Πύργου, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με την απόφαση ……. του 

Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου 

• Το Πανεπιστήμιο Πατρών / ΕΛΚΕ νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης 

Συμφωνούν και αποδέχονται τα παρακάτω: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

     Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Πύργου και του 

Πανεπιστημίου Πατρών και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες της συμφωνίας αυτής που αποσκοπεί ευρεία 

συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων που συμφωνούν να συμπράξουν για την ανάπτυξη – υποστήριξη των ερευνητικών 

δράσεων του Τμήματος Μουσειολογίας. Ειδικότερα αφορά την ανάδειξη, τεκμηρίωση, προβολή του Ιστορικού 

Μουσείου Πύργου. Η ανάδειξη και ορθολογική διαχείριση της φυσικής κληρονομιάς όπως έχει αποδειχθεί διεθνώς 

συμβάλει στη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα προγραμματική σύμβαση σύμφωνα με: 

• Το άρθρο 58 του Ν. 3552/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) 

• Το άρθρο 100 του ίδιου νόμου περί σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων  

• Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2260/94 

• Την ........... απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύργου 

• Τον Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) 

• Την απόφαση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών 

Η σύμβαση αυτή αφορά την εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πύργου και του 

Πανεπιστημίου Πατρών με σκοπό: 

• Την ανάδειξη, διαχείριση, προστασία του Ιστορικού Μουσείου του Πύργου 

• Τον συντονισμό ενεργειών για την ανάδειξη, συντήρηση και μουσειακή παρουσίαση των Ερευνητικών 

στοιχείων 

• Τον συντονισμό ενεργειών για την ενίσχυση και προώθηση της επιστημονικής έρευνας στους παραπάνω τομείς 

καθώς και της εκπαίδευσης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών 

• Την ενίσχυση του επιπέδου συνεργασίας μέσω κοινών δράσεων στον τομέα Μουσειακής εκπαίδευσης, της 

διοργάνωσης επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδόσεων 

• Τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται με ανάλογη στόχευση 

• Τον συντονισμό ενεργειών για την προώθηση της ανάπτυξης θεματικών μορφών τουρισμού (οικο-τουρισμός, 

γεω-τουρισμός, εκπαιδευτικός τουρισμός κλπ.) και την προβολή του Δήμου ως τουριστικού προορισμού αριστείας 

μέσω της αξιοποίησης κοινών δράσεων και προγραμμάτων 

• Την ενίσχυση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για θέματα ανάδειξης και προστασίας 

των Μουσείων. 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις υποχρεώσεις κάθε πλευράς για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ανάπτυξης 

κοινών δράσεων που στοχεύουν στην ανάδειξη του Ιστορικού Μουσείου του Πύργου μέσω της εκπόνησης και 

εφαρμογής ενός σχεδίου διαχείρισής του (management and action plan). 

Το κοινό πρόγραμμα δράσεων υλοποιείται μέσω της ίδιας της σύμβασης. Ο Δήμος Πύργου στα πλαίσια των σχετικών 

με την προστασία του Ιστορικού Μουσείου Πύργου και την ανάπτυξη της πολιτιστικής του δράσης, είναι ο κατ’ εξοχήν 

αρμόδιος φορέας για την υποστήριξη και εφαρμογή δράσεων. 
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Το Πανεπιστήμιο Πατρών αναλαμβάνει ρόλο επιστημονικού συμβούλου και διαθέτει για τη συνεργασία αυτή το 

επιστημονικό δυναμικό και την τεχνογνωσία του καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ερευνητικά του 

εργαστήρια και οι προηγμένες τεχνολογικές του υποδομές.  

Ειδικότερα το έργο (Παραδοτέο) που θα προσφέρει ανταποδοτικά το Πανεπιστήμιο Πατρών, είναι η σύνταξη μελέτης 

για την ίδρυση, λειτουργία του Ιστορικού Μουσείου Πύργου, την προβολή του, την καταγραφή των εκθεμάτων και τη  

καταγραφή την ιστορικής αναδρομής του Πύργου. 

Ακόμη η σύμβαση περιέχει τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης των όρων που περιλαμβάνονται σ’ αυτή, το χρόνο ισχύος 

και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της. 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αρχίζει από την  υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε ένα (1) έτος. 

Η σύμβαση μπορεί να ανανεώνεται στη συνέχεια, κάθε φορά, με ενδεχόμενη αλλαγή ορισμένων όρων της, κατόπιν 

κοινής συμφωνίας. 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Για την υλοποίηση της παρούσας συνεργασίας συγκροτείται: Συντονιστική Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους: 

• Από το Δήμο Πύργου με τον Δήμαρχο Πύργου ή εκπρόσωπό του 

• Από το Πανεπιστήμιο Πατρών με τον εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Πατρών. 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Από την υπογραφή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης οι συμβαλλόμενοι φορείς δεσμεύονται να συνεργάζονται 

για την επίτευξη των στόχων που περιγράφονται στο Άρθρο 1 της παρούσας, ήτοι: την ανάδειξη του Ιστορικού 

Μουσείου Πύργου μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής ενός σχεδίου διαχείρισής του ((management and action plan). 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

ΠΟΡΟΙ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Οι πόροι για την πραγματοποίηση των δράσεων, που είναι απαραίτητες για την ανάδειξη του Ιστορικού Μουσείου 

Πύργου, θα προέρχονται από πιστώσεις του Δήμου Πύργου. 

Η συνολική δαπάνη για την ολοκλήρωση για την εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης (ή την εκτέλεση του ανωτέρω 

έργου) θα καταβληθεί από πιστώσεις του Δήμου Πύργου και ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων 

πεντακοσίων ευρώ (29.500,00€). 

Η ανάλυση του προϋπολογισμού της παρούσας αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ( € ) 

Αμοιβή Προσωπικού 15.000,00 

Αμοιβή Προσωπικού 14.500,00 

Γενικά Έξοδα 0,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 29.500,00 

ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 0,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 29.500,00 

 

Το παραπάνω ποσό θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου Πύργου (ΚΑΕ: 00.6737.06 του προϋπολογισμού του Δήμου 

Πύργου, για το έτος 2021-2022). Στο ποσό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης και συμπεριλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις σύμφωνα με τον ισχύοντα Οδηγό 

Χρηματοδότησης και Διαχείρισης κονδυλίων έρευνας του ΕΛΚΕ ΠΠ και την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία. 

Η διάθεση της πίστωσης θα γίνεται μηνιαίως, από το Φορέα προς το ΠΠ-ΕΛΚΕ, με την κατάθεση των απαραίτητων 

νόμιμων παραστατικών και . 

Η εξόφληση του ποσού θα γίνει σε δώδεκα (12) τμηματικές καταβολές. 

Ο Φορέας είναι υπόχρεος για την ομαλή χρηματοδότηση της παρούσας, σύμφωνα με τους όρους και το χρονοδιάγραμμα 

καταβολής των δόσεων. Το ΠΠ-ΕΛΚΕ μπορεί να καταγγείλει την παρούσα εγγράφως και μέχρι περατώσεως των 

δράσεων της παρούσας για σπουδαίο λόγο. Ως τέτοιος νοείται η διακοπή χρηματοδότησης της παρούσας ή η εξάντληση 

των σχετικών πιστώσεων. Σε αυτή την περίπτωση, οφείλεται το σχετικό ποσό που αντιστοιχεί στο εκτελεσθέν από το 
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Πανεπιστήμιο έργο. 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Δήμος Πύργου δεσμεύεται να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια και συμπαράσταση, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 

του, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σκοποί της σύμβασης. Επίσης δεσμεύεται να παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία 

που έχει στην κατοχή του και είναι αναγκαία για την υλοποίηση του αντικειμένου (μελέτες, δεδομένα, χάρτες κλπ.) και 

να συνδράμει στη συλλογή των λοιπών στοιχείων που θα κριθούν απαραίτητα για την άρτια ολοκλήρωση του 

αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης. 

Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή των άλλων κρατικών φορέων για την καλύτερη  υλοποίηση της 

Προγραμματικής Σύμβασης ο Δήμος Πύργου αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρεμβαίνει και να συντονίζει τις 

ενέργειες που απαιτούνται προς τους φορείς αυτούς. 

Για την καλύτερη υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης στους τομείς που καθορίζονται από αυτή, είναι δυνατή η 

απασχόληση επιστημονικού, τεχνικού, διοικητικού ή άλλου προσωπικού των συμμετεχόντων φορέων μετά από 

αιτιολογημένη αίτηση της Συντονιστικής Επιτροπής. 

ΑΡΘΡΟ 8Ο 

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Για την εκτέλεση των κοινών δράσεων της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι 

είναι απαραίτητη η εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής σε κτιριακό, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό και 

δεσμεύονται για την αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδομών προς αμοιβαίο όφελος. 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς συμφωνούν ότι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται 

από τη Συντονιστική Επιτροπή του άρθρου (4) της παρούσας. Η Συντονιστική Επιτροπή θα συντονίσει και θα υποβάλει 

προς έγκριση στους συμμετέχοντες φορείς το Πρόγραμμα Δράσης το οποίο θα περιέχει εξειδικευμένες δράσεις 

συνεργασίας στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. 

Η Συντονιστική Επιτροπή συντάσσει και υποβάλει στους συμβαλλόμενους φορείς κάθε εξάμηνο έκθεση πεπραγμένων, 

στην οποία περιγράφονται οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, τα 

αποτελέσματά τους και τον προγραμματισμό ενεργειών για το επόμενο έτος. 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση είναι πλαίσιο σύμβασης και το περιεχόμενό της μπορεί να εξειδικεύεται κάθε φορά 

με ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων άλλων φορέων του δημοσίου τομέα, εφόσον αυτό κριθεί 

αναγκαίο κατά την εκτέλεση του προγράμματος από τα συμβαλλόμενα μέρη. Επίσης τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν 

να υπογράφουν μεταξύ τους ειδικότερες συμβάσεις, ώστε να ρυθμίζονται θέματα όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, 

υλικοτεχνικές υποδομές, εξοπλισμός και άλλα συναφή. Η συνεργασία και η από κοινού εκτέλεση της δημόσιας 

αποστολής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Όλοι οι όροι της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. Με την απουσία ενός εξ αυτών παρέχεται 

η δυνατότητα στα συμβαλλόμενα μέρη να καταγγείλουν και να λύσουν τη σύμβαση. 

                                                 Πύργος ……………………. 

                                                   ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ                                              Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                                                                                     ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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