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ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηελ αίζνπζα «Αιέθα
ηνχιε» ζην Πακπεινπνλλεζηαθφ ηάδην, ζήκεξα ηελ 22α Ηνπιίνπ 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη
ψξα 17.30, κεηά απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκό 15/17-7-2020 ε νπνία
εθδφζεθε λνκφηππα θαη δφζεθε ζε φινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, ήιζαλ γηα
ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (44) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ
ψκαηνο:
1) Μειάο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο, 2) Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία - Γξακκαηεχνπζα, 3)
Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 4) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 5) Αζπξάγθαζνο
Νηθφιανο – Αλη/ξρνο, 6) Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 7) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 8)
Πεηξφπνπινο Παλαγηψηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλχζηνο- Αλη/ξρνο, 10) ακνχξε- Βαγελά
Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 11) Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 12) Αζπξνχιηα νθία, 13) Γθέζηα
Δηξήλε, 14) Μαγηάθεο Γεψξγηνο, 15) Μνδέο Αζαλάζηνο, 16) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 17)
Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο, 18) Σνπιγαξίδεο Θεφδσξνο, 19) Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, 20)
Αιεμφπνπινο Γξεγφξηνο, 21) Βνξίζεο Γηνλχζηνο, 22) Γξεγφξεο Ζιίαο, 23) Γεκαθφπνπινο
Φψηηνο, 24) Γνχξνο Αζαλάζηνο, 25) Κνπλάβεο Αληψληνο, 26) Μνίξαιεο Νηθφιανο, 27)
Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 28) Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, 29) Νηξίληαο Θεφδσξνο, 30) Ξπιηάο
Θεφδσξνο, 31) Παπαδεκάηνο Νηθφιανο, 32) Παηνχραο Υξήζηνο, 33) Ρψξνο Γεψξγηνο, 34)
βφιεο Κσλζηαληίλνο, 35) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 36) Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, 37)
Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο θαη 38) Φσκάο Πέηξνο.
Οη θ.θ. Νηθνιάνπ Αλδξέαο, Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ
θαη Φηινπνχινπ Μαξία δελ ήξζαλ απφ ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζε αιιά αξγφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα
απηήο.
Οη θπξίεο νισκνχ Καηεξίλα θαη Κνπξή Ήξα δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε απνπζηάδνπζεο
δηθαηνινγεκέλα.
Οη θ.θ. Νηάξνπ Μαξία, Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο, Καπθάο Γεψξγηνο, ηαδήκαο
Βαζίιεηνο θαη Σδαλάθνο Νηθφιανο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. Κσλζηαληίλνο Πειεηίδεο - Γήκαξρνο Παηξέσλ.
Αθνχ έγηλε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
………………………………………………………………………………………………..............
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζαλ νη θ.θ. Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο θαη
Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ, ελψ απνρψξεζαλ νη θ.θ. Κνπλάβεο Αληψληνο, Νηθνιφπνπινο
Νηθφιανο, Μνίξαιεο Νηθφιανο, Γξεγφξεο Ζιίαο, Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, Βνξίζεο Γηνλχζηνο θαη
Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο.
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 7 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: «Έγθξηζε
ζχλαςεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο Πνιηηηζκηθήο Αλάπηπμεο, κεηαμχ Γήκνπ Παηξέσλ,
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο, γηα ηελ πξάμε
«Απνθαηάζηαζε Θεάηξνπ Απφιισλ, κε ιεηηνπξγηθή επαλάρξεζή ηνπ», (ζρεηηθφ εηζεγεηηθφ
έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Αξρ/θνχ Έξγνπ- Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο- Γ/λζε Αξρ/θνχ Έξγνπ- Ζ/Μ
- Σκήκα Κηηξηαθψλ Έξγσλ - κε αξηζ. 9521/20-07-2020 θαη ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ.
Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 9599/21-07-2020).
Σν ώκα, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηή –
Αληηδεκάξρνπ, είδε ην ππ’ αξηζ. ΤΠΠΟΑ / ΤΓ / ΓΓΓΤΖΓ / ΓΓΑΓ / ΣΓΑΔΚ / 357592 / 26206 /
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26470 / 25575 / 956 / 9-7-2020 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαζψο θαη
ην ζρεηηθφ ρέδην ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα θάησζη:
Ο Γήκνο Παηξέσλ, πξψηνο ζπκβαιιφκελνο θαη Κχξηνο ηνπ Έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γπηηθή Διιάδα 2014 – 2020» πξνγξακκαηίδεη ηελ πινπνίεζε
ηεο πξάμεο «Απνθαηάζηαζε Θεάηξνπ “ΑΠΟΛΛΩΝ” Παηξώλ κε ηε ιεηηνπξγηθή
επαλάρξεζή ηνπ», ε νπνία ζα αλαθέξεηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «ην Έξγν».
Σν Γεκνηηθφ Θέαηξν “ΑΠΟΛΛΧΝ” βξίζθεηαη ζηελ πιαηεία Βαζ. Γεσξγίνπ Α΄ ζηε
Πάηξα. Καηαζθεπάζηεθε ην 1872 ζε ζρέδηα ηνπ Γεξκαλνχ αξρηηέθηνλα Δξλέζηνπ Σζίιιεξ. Δίλαη
κηθξνγξαθία ηεο θάιαο ηνπ Μηιάλνπ θαη απνηειεί έλα απφ ηα παιαηφηεξα ζσδφκελα θιεηζηά
ζέαηξα ησλ λεψηεξσλ ρξφλσλ ζηελ Διιάδα, καδί κε ην Θέαηξν Απφιισλ ηεο Δξκνχπνιεο χξνπ
(1863) θαη ην Μαιιηαξνπνχιεην Θέαηξν ηεο Σξίπνιεο (1910).
Γηαζέηεη αίζνπζα, ζθελή, ηξία επίπεδα ζεσξείσλ, ππεξψν, ηνπο ρψξνπο ππνδνρήο θνηλνχ
(θνπαγηέ, ρψξνπο εηζφδνπ θιπ.) θαη ρψξνπο ππνζηήξημεο (θακαξίληα, απνζήθεο, θιπ).
Απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο Πάηξαο. Δίλαη ε κφληκε
ζηέγε ηνπ Γεκνηηθνχ Πεξηθεξεηαθνχ Θεάηξνπ (ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ.), ελψ παξάιιεια θηινμελεί
ζπλαπιίεο θαη δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο.
Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζεάηξνπ είλαη απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία, κε λεψηεξεο επεκβάζεηο απφ
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζηδεξά ζηέγε θιπ. Σα ζηνηρεία ηεο εζσηεξηθήο δηαξξχζκηζεο, φπσο νη
εμψζηεο, είλαη μχιηλα. Σν ζέαηξν ζψδεη πινχζην δσγξαθηθφ δηάθνζκν.
εκαληηθέο εξγαζίεο ελίζρπζεο έγηλαλ ην 1969-1970, κε κειέηεο ηνπ αξρηηέθηνλα Μ.
Γσξή θαη ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ Γ. Μπατξαθηάξε. Οη εξγαζίεο πεξηιάκβαλαλ ηνηρία, καλδχεο,
δνθνχο, ππνζηπιψκαηα θαη πιάθεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ θηεξίνπ,
ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο πεξηνρήο ηεο ζθελήο.
Σν 2008 ην ζέαηξν ππέζηε βιάβεο απφ ζεηζκηθέο θαηαπνλήζεηο. Με ηελ αξηζ. πξση.
ΤΠΠΟ/ΓΑΝΜ/103961/2838/7.11.2008 Απφθαζε εγθξίζεθαλ ζεκεηαθέο επεκβάζεηο γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ ηνπ θηηξίνπ θαη πεξηνξίζηεθε ε ρξήζε απνθιεηζηηθά γηα ζεαηξηθέο
παξαζηάζεηο, κε ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ηξίηνπ νξφθνπ ησλ ζεσξείσλ.
θνπόο ηνπ έξγνπ είλαη ε απνθαηάζηαζε θαη ε επαλαιεηηνπξγία ηνπ Θεάηξνπ “Απφιισλ”
επηθάλεηαο πεξίπνπ 2.133κ2 θπξίσο σο ελεξγή ζεαηξηθή ζθελή ηεο πφιεο θαη δεπηεξεπφλησο σο
ρψξνο ζπλαπιηψλ ή κνπζηθή ζθελή. Οη επεκβάζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε γλψκνλα ηνλ
ζεβαζκφ ζηελ ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή θπζηνγλσκία ηνπ ζεάηξνπ, ην νπνίν έρεη ραξαθηεξηζηεί σο
κλεκείν (ΦΔΚ 326/η.Β΄/ 19.3.1975) πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3028/2002.
ηηο επεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο πεξηιακβάλεηαη ε ζπληήξεζε ηνπ ζεάηξνπ, ε ηπρφλ
ελίζρπζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ, κε ζχγρξνλα ζπζηήκαηα
ππξαζθάιεηαο, θσηηζκνχ, ήρνπ, Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, ζθελή, λέα θαζίζκαηα, επελδχζεηο θιπ γηα
ηε θηινμελία ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ. Υψξνη ηνπ Μεγάξνπ Λφγνπ θαη Σέρλεο (επηθάλεηαο
πεξίπνπ 520κ2), ην νπνίν είλαη φκνξν κε ην Θέαηξν θαη ηδηνθηεζίαο επίζεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ,
ζα θηινμελήζνπλ ζπλνδέο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζεάηξνπ.



Γεδνκέλνπ όηη:
Σν ελ ιφγσ έξγν αθνξά ζε ραξαθηεξηζκέλν κλεκείν, απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλε
γλψζε γηα ηε κειέηε θαη επίβιεςή ηνπ.
Ο δεχηεξνο ζπκβαιιφκελνο, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, σο Φνξέαο
Τινπνίεζεο δηαζέηεη ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο θαη εμεηδηθεπκέλε γλψζε
(ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, απνθαηλφκελα φξγαλα, θιπ) γηα ηελ
πινπνίεζε
ηνπ
ελ
ιφγσ
έξγνπ
θαη
κε
ην
ππ’
αξηζκ.
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ΤΠΠΟΑ/ΤΓ/ΓΓΓΤΖΓ/ΓΓΑΓ/ΣΓΑΔΚ/357592/26206/26470/25575/956/9 -7-2020
έγγξαθφ ηνπ εθθξάδεη ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ γηα ηε ζχλαςε ηεο
Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο,
Ο ηξίηνο ζπκβαιιφκελνο ζα ρξεκαηνδνηήζεη ην έξγν κε ην ελδεηθηηθφ πνζφ ησλ
12.791.126,71€ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα»,

ηα ζπκβαιιφκελα κέξε πξνβαίλνπλ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 100 ηνπ Ν.
3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζηε ζχλαςε ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο
χκβαζεο Πνιηηηζκηθήο Αλάπηπμεο, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνπλ ην γεληθφ πιαίζην θαη
ηνπο εηδηθνχο φξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο.
Δπηπιένλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 6 ηεο πξνηεηλφκελεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο θαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2α
ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 3852/2010 φπσο ηζρχεη, ζπζηήλεηαη φξγαλν παξαθνινχζεζεο, ζηελ
νπνία ν Γήκνο Παηξέσλ πξέπεη λα νξίζεη έλαλ (1) εθπξφζσπν θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ην ώκα,
Έρνληαο ππφςε ηελ θείκελε Δζληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη εηδηθφηεξα ηηο
παξαθάησ δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά:
1. Σν Ν. 4622/2019 (ΦΔΚ 133/Α/07-08-2019) «Δπηηειηθφ θξάηνο: Οξγάλσζε,
ιεηηνπξγία...Γηνίθεζεο», φπσο ηζρχεη.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΚ 147/Α/08.08.2016), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
3. Σν άξζξν 100 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, κε ην άξζξν 179 ηνπ Ν.4555/2018.
4. Σν άξζξν 1 πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Ν. 1256/1982 (ΦΔΚ 65/Α/31.5.1982).
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3028/2002 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο
Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» (ΦΔΚ 153/Α/28.6.2002).
6. To Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α/8-6-2006) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη
ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 225 θαη ην άξζξν 243, παξ. 5 απηνχ.
7. Σνλ Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ
θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
8. Σνλ Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε
ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.
9. Σν άξζξν 81 ηνπ Ν. 1958/1991 «Σξφπνο εθηέιεζεο αξραηνινγηθψλ έξγσλ» (ΦΔΚ 122/Α/5-81991), φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
10. Σνλ Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο,
νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη.
11. Σνλ Ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
12. Σνλ Ν. 4700/2020 (Α’127) «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην,
νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο
ζηνλΚψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή
ηεο δηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
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13. Σν Ν. 4314/2014 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020» (ΦΔΚ 265 Α/23-12-2014), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη κε ην λφκν 4389/2016 (ΦΔΚ 94 Α/27-05-2016).
14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 4144/2013 (ΦΔΚ 88/A/18.4.2013)
«Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο
θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Πξφλνηαο», ζχκθσλα κε ην νπνίν ν ΟΑΔΓ θαζίζηαηαη θαζνιηθφο δηάδνρνο ηνπ Οξγαληζκνχ
Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (ΟΔΚ) θαζψο ηελ παξ. 6 πεξίπησζε β), ππνπεξ. εε) θαη ηελ παξ. 14 ηνπ
άξζξνπ 34 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, φπσο ηζρχεη.
15. Σν Ν. 2956/2001 (ΦΔΚ 258/Α΄/2001) «Αλαδηάξζξσζε ηνπ ΟΑΔΓ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
16. Σν ΠΓ 4/2018 (ΦΔΚ 7/Α/22.01.2018) «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη
Αζιεηηζκνχ».
17. Σν Π.Γ 70/2015 (ΦΔΚ 114/Α/22-9-2015) «Αλαζχζηαζε ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνχ θαη
Αζιεηηζκνχ».
18. Σν Π.Γ. 83/2019 (ΦΔΚ 121/Α/9.7.2019) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο,
Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ».
19. Σν Π.Γ. 7/2013 (ΦΔΚ Α΄ 26/31-01-2013) «Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ θαη
ινηπέο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγσλ, κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ λ. 3316/2005
“Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ζπλαθψλ
ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο” (Α' 42), αξκνδηφηεηαο ησλ Πεξηθεξεηψλ».
20. Tν Π.Γ. 131/2010 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ» (Α’ 224), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 249700/27-12-2016 (Β’ 4345) απφθαζε ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ.
21. Σν Π.Γ. 24/2019 (ΦΔΚ Α΄ 39/4-3-2019) γηα ηε «Μειέηε θαη Δθηέιεζε Αξραηνινγηθψλ
Έξγσλ».
22. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. ΤΠΠΔ/Α/Φ08/49858/4778 π.ε./10.3.1975 Απφθαζε Τπνπξγνχ, κε
ηελ νπνία ην Γεκνηηθφ Θέαηξν «Απφιισλ» ραξαθηεξίζηεθε σο νίθεκα ρξήδνλ εηδηθήο
πξνζηαζίαο, δηφηη αλεγέξζεθε ην 1872 ζε ζρέδηα ηνπ Γεξκαλνχ Αξρηηέθηνλα Δ. Ziller
(ΦΔΚ 326/ η.Β΄/19.3.1975).
1.
Δγθξίλεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ Ν. 3852/2010, (ΦΔΚ 87/Α/7-7-2010), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κεηά ηελ ηζρχ ηνπ άξζξνπ 179 ηνπ Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ 133/Α/19-7-2018) θαη
ηζρχεη ζήκεξα, ηε ζχλαςε Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κεηαμχ Γήκνπ Παηξέσλ, Τπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ Πξάμε: «Απνθαηάζηαζε
Θεάηξνπ Απφιισλ, κε ιεηηνπξγηθή επαλάρξεζή ηνπ».
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Αληηθείκελν ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο Πνιηηηζκηθήο Αλάπηπμεο απνηειεί ε
άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «Απνθαηάζηαζε Θεάηξνπ
“ΑΠΟΛΛΩΝ” Παηξώλ κε ηε ιεηηνπξγηθή επαλάρξεζή ηνπ» («ην Έξγν»), γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, απφ ην Φνξέα Τινπνίεζεο.
Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζχκβαζεο, ν
Φνξέαο Τινπνίεζεο αλαιακβάλεη ηελ άζθεζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ ηεο
αξκνδηφηεηαο λα ιεηηνπξγήζεη σο δηθαηνχρνο ηνπ Έξγνπ έλαληη ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο
Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Γπηηθή Διιάδα» θαη λα εθηειέζεη ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο:
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Χξίκαλζε ηνπ Έξγνπ: Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο αλάζεζεο κειέηεο, επίβιεςε θαηά
ηε ζχληαμε θαη παξαιαβή ησλ κειεηψλ απφ ηελ Γ/λζε Πξνζηαζίαο &
Αλαζηήισζεο Νεσηέξσλ Μλεκείσλ, εθπφλεζε κειέηεο ζπληήξεζεο δηαθφζκνπ
απφ ηελ Γ/λζε πληήξεζεο Αξραίσλ & Νεψηεξσλ Μλεκείσλ θαη κέξηκλα γηα ηε
ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ αδεηνδνηήζεσλ θαη εγθξίζεσλ ηφζν απφ ηηο απφ ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α. φζν θαη απφ άιιεο ππεξεζίεο/ νξγαληζκνχο αλ
απηφ ρξεηαζηεί.
2. Οξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφ πινπνίεζεο.
3. χληαμε ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ Πξάμεο. Πξνεηνηκαζία θαη Τπνβνιή φισλ ησλ
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ην ΣΓΠ γηα ηελ έληαμε ηεο ζην
ΔΠ Γπηηθήο Διιάδαο. Γηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη επηινγήο αλαδφρνπ
ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ.
4. Τπνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ κε αλαδφρνπο.
5. χληαμε θαη ππνβνιή φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηνλ έιεγρν
λνκηκφηεηαο αλάζεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνέξγσλ ηεο πξάμεο, ησλ ηερληθψλ
δειηίσλ ππνέξγσλ, ησλ δειηίσλ δήισζεο δαπαλψλ, ησλ δειηίσλ επίηεπμεο
δεηθηψλ, ησλ αηηεκάησλ θαηαλνκήο θαη γεληθφηεξα φισλ φζσλ πξνβιέπνληαη
αλαιπηηθά ζην χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ζπγ/λσλ πξάμεσλ ΔΠΑ.
6. Γηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ην ΓΔ
ηνπ ΔΠΑ.
7. Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ζην ζχλνιφ ηνπ (ζηηο πεξηπηψζεηο ηερληθψλ έξγσλ έσο θαη
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή).
8. Παξάδνζε ηνπ Έξγνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ κε πιήξε
ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηεθκεξίσζε.
9. Γηαρεηξηζηηθή νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ην ΓΔ ηνπ ΔΠΑ.
Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο_ Γηθαηνχρνο, ζηηο πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηερληθψλ
έξγσλ θαη κειεηψλ, δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, αζθεί φια ηα
θαζήθνληα ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, φπσο απηά
πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία πεξί Γεκνζίσλ Έξγσλ.
Γηεπθξηλίδεηαη ξεηά ζηελ πεξίπησζε απηή φηη νη αλάδνρνη ησλ ηερληθψλ έξγσλ
εθηεινχλ ην έξγν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη φηη ν Φνξέαο Τινπνίεζεο
αζθεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηεο
Αλαζέηνπζαο αξρήο.
1.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΗ ΠΟΡΟΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ηεο πξνγξακκαηηθήο
ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 12.791.126,71 Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Φ.Π.Α., εξγνιαβηθνχ νθέινπο, αλαζεσξήζεσλ θαη απξνβιέπησλ. Οη πφξνη γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ζα πξνέξρνληαη θαη ζα εθηακηεχνληαη απφ ηελ
Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γπηηθή
Διιάδα».
Σν πνζφ απηφ κπνξεί λα αλαπξνζαξκνζζεί ζχκθσλα κε ππνδείμεηο ηεο Κνηλήο
Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Δηδηθήο Τπεξεζίαο
Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Γπηηθή Διιάδα», εθφζνλ ηξνπνπνηεζνχλ φπσο πξνβιέπεηαη ηα
ρξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία ηεο πξάμεο.
Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο δελ κπνξεί λα αλαιάβεη ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο έλαληη
ηξίησλ, πνπ ππεξβαίλνπλ ην παξαπάλσ πνζφ, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηνλ Κχξην
ηνπ Έξγνπ θαη ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.
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Γηα ηελ εθηέιεζε ή πξαγκάησζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ή πεξηερνκέλνπ ηεο
Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο νπδεκία επηβάξπλζε ή δαπάλε έλαληη ησλ ζπκβαιινκέλσλ ή
θαη ηξίησλ ζα πξνθαιείηαη ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη
Αζιεηηζκνχ.
ΓΗΑΡΚΔΗΑ
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη
31/12/2023, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ παξάδνζή ηνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία
απφ ην Φνξέα Τινπνίεζεο ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ.
H δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαζνξίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η θαη
νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ηεο γίλνληαη κε θνηλή έγγξαθε ζπκθσλία απάλησλ ησλ
κεξψλ, κεηά απφ εηδηθά αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο
θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Γπηηθή
Διιάδα».
2.
Οξίδεη ηνλ θ. Υξήζην Κνξδά, Αληηδήκαξρν Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Ζ/Μ θαη Έξγσλ
Τπνδνκήο, σο εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο
Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. Νηθόιαν Αζπξάγγαζν, Αληηδήκαξρν
Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο
Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ
3.

Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν Παηξέσλ γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ.

Ο Πξόεδξνο

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ

Ζ Γξακκαηεύνπζα

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ

