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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθμ. 14
Αριθμ. Συνεδρίασης 14η/18.07.2018

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ  110
  Στη  Θεσσαλονίκη,  σήμερα  στις  18/07/2018,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  13.00,  συνήλθε  σε
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας,
Βασ.  Όλγας  198,  η  Μητροπολιτική  Επιτροπή  της  Μ.Ε.Θ.,  που  συγκροτήθηκε  με  την  αριθμ.
46/Ορθή Επανάληψη/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί
εκλογής  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  της  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 347902 (296)/12-
07-2018 προσκλήσεως του Προέδρου και της ορθής επανάληψης αυτής με ημερομηνία 16-07-
2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010.
      
      Παρόντες:
1. Τζόλλας Μιχάλης, Πρόεδρος
2. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος
3. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
4. Χριστόπουλος Μιχάλης, τακτικό μέλος
5. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό μέλος
6. Κελεσίδου Χρηστίνα, τακτικό μέλος
7. Φύκα Ελένη, τακτικό μέλος
8. Ασπασίδης Γεώργιος, τακτικό μέλος
9. Καζαντζίδης Παντελεήμων, τακτικό μέλος
10. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό μέλος
11. Χαραλαμπίδου Δέσποινα, τακτικό μέλος
12. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος
13. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση δεν παρέστη,  αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ.
Απόστολος Τζιτζικώστας.
 
Στη  συνεδρίαση  παρέστη  η  Αντιπεριφερειάρχης  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης  κ.
Παρασκευή Πατουλίδου.
 
Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος, και
ο κ.  Ζάχαρης Ηλίας,  τακτικό μέλος.  Ο κ.  Τερζανίδης Χρήστος ενημέρωσε τηλεφωνικώς για την
απουσία  του.  Ο  κ.  Γάκης  Βασίλειος,  Αντιπρόεδρος,  προσήλθε  στη  συζήτηση του  1ου θέματος
ημερήσιας διάταξης. Λόγω τροποποίησης της σειράς συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης,
το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε τελευταίο. 

Χρέη  Γραμματέα  εκτελεί  η  υπάλληλος  της  Π.Κ.Μ.  Αλεξάνδρα  Τριανταφύλλου,  κλάδου  ΠΕ
Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Β’.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση του τίτλου και των όρων της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής
ανάπτυξης  μεταξύ  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  –  Μητροπολιτικής  Ενότητας
Θεσσαλονίκης, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Βασιλικής, Πατριαρχικής
και Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων για την πραγματοποίηση έργου με νέο τίτλο ‘ ’Συντήρηση,
αποκατάσταση βλαβών και ολοκληρωμένη διαχείριση ψηφιοποίησης μέρους του ιστορικού αρχείου
χειρογράφων – μικροταινιών – μικρογραφιών του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών και
της Ιεράς, Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων’’» 

Ο  Πρόεδρος  της  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  ανακοίνωσε  το  1ο θέμα  ημερήσιας  διάταξης
«Τροποποίηση του τίτλου και των όρων της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης
μεταξύ  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας –  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης,  του
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Βασιλικής, Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής
Μονής  Βλατάδων  για  την  πραγματοποίηση  έργου  με  νέο  τίτλο  ‘’Συντήρηση,  αποκατάσταση
βλαβών και ολοκληρωμένη διαχείριση ψηφιοποίησης μέρους του ιστορικού αρχείου χειρογράφων –
μικροταινιών  –  μικρογραφιών του Πατριαρχικού  Ιδρύματος  Πατερικών  Μελετών  και  της  Ιεράς,
Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων’’» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ.
πρωτ.  834/25-06-2018  εισηγητικό  έγγραφο  του  Γραφείου  Αντιπεριφερειάρχη  Μ.Ε.Θ..  Κατόπιν
έδωσε το λόγο στον κ. Απ. Γιάντση, Γεν. Δ/ντή Προγραμματισμού & Υποδομών, προκειμένου να
εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. Γιάντσης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ. 217314(680)/14-
06-2018 εισήγηση του Γραφείου Γενικού Δ/ντή Προγραμματισμού & Υποδομών και ενημέρωσε τα
μέλη σχετικά με τις τροποποιήσεις της σύμβασης. Υπενθύμισε ότι η σύναψη της προγραμματικής
σύμβασης είχε εγκριθεί από τη Μητροπολιτική Επιτροπή από το 2016, ωστόσο η τροποποίησή της
είναι αναγκαία κατόπιν συστάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού. Ακολούθησαν ερωτήσεις από τον
κ. Γάκη Βασίλειο, Αντιπρόεδρο, σχετικά με τη χρηματοδότηση και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.
Στις ερωτήσεις απάντησε ο κ. Γιάντσης λέγοντας ότι το έργο το χρηματοδοτεί η Π.Κ.Μ. και ότι η
εκτέλεσή του θα γίνει με ίδια μέσα της Ιεράς Μονής. 

Κατόπιν  το  λόγο  ζήτησαν  τα  μέλη  προκειμένου  να  τοποθετηθούν.  Ο  κ.  Γάκης  Βασίλειος,
Αντιπρόεδρος, δήλωσε ότι  θα ψηφίσει  θετικά καθώς θεωρεί ότι  είναι  κομμάτι  της ιστορίας που
πρέπει να σωθεί. Ανέφερε επίσης ότι η πόλη διαθέτει πολλά και αξιόλογα αρχεία που πρέπει να
ψηφιοποιηθούν  και  πρότεινε  στη  Διοίκηση  να  αναλάβει  πρωτοβουλία  για  την  ένταξή  τους  σε
πρόγραμμα ψηφιοποίησης και διάσωσης. Επί της πρότασης του κ. Γάκη η Αντιπεριφερειάρχης
Μ.Ε.Θ.  κ.  Π.  Πατουλίδου  σχολίασε  τα  προσκόμματα  που  θέτει  το  Υπουργείο  Πολιτισμού  στα
θέματα  αυτά.  Ο κ.  Ιγνατιάδης  Θεόδωρος,  τακτικό μέλος,  έκανε κάποιες  παρατηρήσεις  επί  του
εισηγητικού εγγράφου του Γραφείου Γεν. Δ/ντή Προγραμματισμού & Υποδομών. Ο κ. Γιάντσης του
απάντησε ότι οι τροποποιήσεις στο κείμενο της σύμβασης είναι ουσιαστικά οι παρατηρήσεις που
έκανε το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο κ. Ιγνατιάδης δήλωσε ‘’παρών’’,  θεωρώντας ότι δεν υπάρχει
ουσιαστική αλλαγή στο περιεχόμενο της σύμβασης. Η κ. Χαραλαμπίδου Δέσποινα, τακτικό μέλος,
ανέφερε ότι πρόκειται για πολύ σημαντικό έργο, ωστόσο υπάρχουν πολλοί περιοριστικοί όροι στη
σύμβαση. Επίσης, θεωρεί ότι υποκρύπτεται οικονομική χορηγία προς την Ιερά Μονή και δήλωσε
ότι  θα  καταψηφίσει  το  θέμα  με  την  αιτιολογία  ότι  η  Μονή  έχει  περιουσιακά  στοιχεία  ώστε  να
υλοποιήσει η ίδια το έργο αυτό. Η κ. Παυλίδου Φωτεινή - Νιόβη, τακτικό μέλος, δήλωσε αποχή από
την ψηφοφορία. Θεωρεί πολύ καλές τις παρατηρήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και επέμεινε
στο γεγονός ότι πρέπει να γίνεται ορθή αξιολόγηση του υλικού και τα χρήματα να διατίθενται με
πολλή προσοχή. Η κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει
θετικά με την πρόταση να γίνει σχεδιασμός για την καταγραφή και ιεράρχηση προτεραιοτήτων για
ψηφιοποίηση αντίστοιχων αρχείων.  
    

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  εισήγησης,  των  ερωτήσεων  και  τοποθετήσεων  των  μελών  και  της
μεταξύ τους διαλογικής συζήτησης, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε
ψηφοφορία ως έχει.  Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και  λαμβάνοντας
υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, την
υπ’  αριθμ.  46/Ορθή  Επανάληψη/2017  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Κεντρικής
Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής
της  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης’’,  την  με  αρ.  πρωτ.  16534,  15078/14-03-2017
απόφαση  του  Γ.Γ.  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  «περί  επικύρωσης
εκλογής  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  Μητροπολιτικής
Ενότητας  Θεσσαλονίκης»,  την  αριθμ.  32/2017  απόφαση της  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  «περί
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εκλογής  Προέδρου  και  Αντιπροέδρου  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  Μητροπολιτικής  Ενότητας
Θεσσαλονίκης», η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το με αρ. πρωτ.:
18345/23-03-2017 έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,  την με  αρ.
πρωτ.  359184(6447)/01-09-2016  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  «περί
Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το
με αρ. πρωτ.: 834/25-06-2018 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την
με αρ. πρωτ. 217314(680)/14-06-2018 εισήγηση του Γραφείου Γενικού Δ/ντή Προγραμματισμού &
Υποδομών και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω: 

1. Το  άρθρο  100  “Προγραμματικές  Συμβάσεις”,  του  N.3852/10  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010).
2. Την υπ' αριθμ. 61/2018, αριθμ. συνεδρίασης 6η/2-4-2018 (ΑΔΑ: Ω96Ω7ΛΛ-Τ66) Απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, για την έγκριση του Προγράμματος Ιδίων
Πόρων έτους 2018.
3. Την  με  αριθμό  πρωτ.  171/23-12-17  Απόφαση  της  Ιεράς  Βασιλικής,  Πατριαρχικής  και
Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων (ΙΜΒΛ). 
4. Την με αριθμ. πρωτ. 211252 (6190)/02-05-2018 (ΑΔΑ: 6ΦΥΕ7ΛΛ-ΘΔΤ) Α/Α 2110 Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης. 
5. Τις διορθώσεις που απαιτήθηκαν από το ΥΠΠΟ και μας υποβλήθηκαν από την ΙΜΒΛ με το
4/09-01-2018 έγγραφο της ΙΜΒΛ μαζί  με την υπεύθυνη δήλωση με Α.Π 170/23-12-17, και την
απόφαση του ΔΣ με Α.Π.171/23-12-17.
6. Την υπ’ αριθμ. 62/2016 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (ΑΔΑ: 70ΝΙ7ΛΛ-
Μ37) που αφορά την «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για
την  πραγματοποίηση  του  έργου  με  τίτλο  ‘’Συντήρηση,  αποκατάσταση  βλαβών  και
ολοκληρωμένη διαχείριση ψηφιοποίησης μέρους του ιστορικού αρχείου χειρογράφων –
μικροταινιών – μικρογραφιών’’ του “Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών”» .
   
                                                  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία
       (μειοψηφούντων των κ. Χαραλαμπίδου Δέσποινας που ψήφισε κατά, κ. Παυλίδου 
        Φωτεινής – Νιόβης που δήλωσε αποχή και κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου που δήλωσε 
                                                                           ‘’παρών’’)

 να  εγκρίνει  την  τροποποίηση  του  τίτλου  και  των  όρων  της  προγραμματικής  σύμβασης
πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Βασιλικής, Πατριαρχικής
και Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων (ΙΜΒΛ), για την εκπόνηση  του έργου: 
Α) με  νέο  τίτλο:  “Συντήρηση,  αποκατάσταση  βλαβών  και  ολοκληρωμένη  διαχείριση

ψηφιοποίησης  μέρους  του ιστορικού  αρχείου  χειρογράφων  –  μικροταινιών  –
μικρογραφιών του «Πατριαρχικού  Ιδρύματος  Πατερικών  Μελετών και  της  Ιεράς
Πατριαρχικής και  Σταυροπηγιακής  Μονής Βλατάδων»,  στον  οποίο  προστέθηκε  από το
ΥΠΠΟ η φράση «…και της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων»” στον
εγκριθέντα με την απόφαση 735/16 της Οικονομικής Επιτροπής και την απόφαση 62/2016 της
Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, και 

Β) ως προς τους όρους: 
  1. στα έχοντας υπόψη στα εδάφια β έως και ιβ , ιε και ιστ
  2. των  άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 και 13,

  
σύμφωνα με το τελικό τροποποιημένο σχέδιο που ακολουθεί, το οποίο υπέβαλε η Ιερά Βασιλική,
Πατριαρχική  και  Σταυροπηγιακή  Μονή  Βλατάδων  (ΙΜΒΛ)  βάσει  των  τροποποιήσεων  που
ζητήθηκαν από το ΥΠΠΟ /Γενική Γραμματέα.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

“Συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και ολοκληρωμένη διαχείριση
ψηφιοποίησης μέρους του ιστορικού αρχείου χειρογράφων  - μικροταινιών -

μικρογραφιών του «Πατριαρχικού Iδρύματος Πατερικών Μελετών και της Ιεράς
Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής των Βλατάδων»”

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την ..... του μηνός ..................... του έτους 2018, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1. Το Υπουργείο Πολιτισμού  και Αθλητισμού,  που εδρεύει  στη Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τη

Γενική Γραμματέα, δρα Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη.
2. Η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ-ΜΕΘ) η οποία

εδρεύει  στην  Θεσσαλονίκη  επί  της  οδού  26ης  Οκτωβρίου  64  και  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  την
Αντιπεριφερειάρχη
κα. Πατουλίδου Παρασκευή, που στο εξής θα καλείται χάριν συντομίας  ΠΚΜ-ΜΕΘ.
3.  H Ιερά  Πατριαρχική  και  Σταυροπηγιακή  Μονή  των  Βλατάδων που  εδρεύει  στη  Θεσ/νίκη  και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ηγούμενό της, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αμορίου κ. Νικηφόρο Ψυχλούδη,
που στο εξής θα καλείται χάριν συντομίας ΙΜΒΛ
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 100 του  Ν. 3852/10
β)  το ΠΔ 133/ 2010  Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
γ) τις  υπ' αρ.  81320  +  77909/01-12-2016  (ΦΕΚ  4302/τ.  Β΄/  30-12-2016)  Αποφάσεις  του  Γ.Γ.

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  -  Θράκης,  περί  έγκρισης  τροποποίησης  του  Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

δ) το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ  112/Α΄/2010) με θεμα «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

ε) τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει
της πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως ισχύει.

στ) το Π.Δ. 63/2005 (98 Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

ζ) το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού & Αθλητισμού κτλ»

η) το Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως
ισχύει.

θ) το  Π.Δ.  125/2016  (ΦΕΚ  210/A’/5-11-2016)  «Διορισμός,  Υπουργών,  Αναπληρωτών  Υπουργών  και
Υφυπουργών».

ι) την  υπ’αρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠΑ/Α1/272598/33659/30330/  23405/6-10-2015  Κοινή
Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/706/6-10-2015)
για το διορισμό μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ια)  την  υπ’  αρ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/69303/7879/211/21/6-3-2017  (ΦΕΚ  901/Β΄/17-3-2017)
Υπουργική Εξουσιοδοτική Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Mε εντολή Υπουργού» ή
«Με  εντολή  Υφυπουργού» κατά  περίπτωση  στους  Γενικούς  Γραμματείς  Πολιτισμού  &  Αθλητισμού,
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού».

Ιβ) την υπ’ αρ. 170/23-12-2017 Υπεύθυνη Δήλωση του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αμορίου κ. Νικηφόρου με
την οποία  δηλώνεται  ότι  η  Ιερά  Πατριαρχική και  Σταυροπηγιακή  Μονή των Βλατάδων ιδρύθηκε διά
Πατριαρχικού Σιγιλίου και αυτοκρατορικού χρυσοβούλλου του 14ου αι. και αναγνωρίζεται επισήμως από
το Ελληνικό Σύνταγμα (άρθρ. 18, παράγρ. 8) ως Σταυροπηγιακό Μοναστήρι

ιγ) το  επενδυτικό  πρόγραμμα Ιδίων Πόρων (Τέλη  μεταβίβασης  αυτοκινήτων)  Μ.Ε.  Θεσσαλονίκης  έτους
2018, στο οποίο περιλαμβάνεται το έργο 3252ΘΕΣ003ΙΔΠ15 με ΚΑΕ 9899.κα.

ιδ) την υπ' αρ. ........................./2018 Απόφαση της ΠΚΜ-ΜΕΘ, για την έγκριση των όρων της παρούσας.
ιε) την υπ' αρ.  171/23-12-2017  Απόφαση  Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων

για την έγκριση των όρων της παρούσας
ιστ) την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α/Α 2110 (Α.Π. 211252 (6190)/02-05-2018).

συμφωνούν, συναποδέχονται  και συνομολογούν τα ακόλουθα :

                                                                 APΘPΟ 1
Νομική Βάση και Περιεχόμενο της Σύμβασης
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1. Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/10.

2. Η σύμβαση αυτή περιέχει δεκαπέντε (15) άρθρα που  αναφέρονται  αντίστοιχα στα εξής:
α. Νομική βάση και περιεχόμενο της σύμβασης
β. Προοίμιο - Αντικείμενο της σύμβασης 
γ. Πόροι – προϋπολογισμός
δ. Χρηματοδότηση
ε. Περιγραφή των εργασιών που αναλαμβάνει η ΙΜΒΛ
στ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
ζ. Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου
η. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
θ. Όργανο Παρακολούθησης εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης
ι. Διαδικασία Παραλαβής Φάσεων και Συνόλου του έργου
ια. Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Συμβάσεως
ιβ. Ποινικές Ρήτρες
ιγ. Πνευματικά δικαιώματα
ιδ. Τελικές διατάξεις
ιε. Τοπική Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

                                                            APΘPO 2
  
                                    Προοίμιο -Αντικείμενο της σύμβασης

2.1.  Η  Ιερά  Πατριαρχική  και  Σταυροπηγιακή  Μονή  των  Βλατάδων αναλαμβάνει  την  αποκατάσταση
βλαβών, την ψηφιοποίηση και ολοκληρωμένη διαχείριση: 
-  98 μικροταινιών κωδίκων της ΙΜΒΛ.
- Το αρχείο εγγράφων της ΙΜΒΛ (Πατριαρχικά σιγίλλια, οθωμανικά και Ελληνικά έγγραφα, από τον 18ο αι. και

εξής).
- 500 παλαιτύπων της ΙΜΒΛ.

Επίσης,  με το υπ’ αρ.  211/30-112017 έγγραφο του  Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών
(ΠΙΠΜ), η ΙΜΒΛ αναλαμβάνει στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, την ψηφιοποίηση:

- 21 χειρόγραφων κωδίκων της συλλογής του ΠΙΠΜ
- 2000  παλαιτύπων της συλλογής του ΠΙΠΜ 

Το  Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών [ΠΙΠΜ)  που ιδρύθηκε το  1965  αποτελεί  Θεολογικό
Επιστημονικό Ίδρυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Άρχισε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 1968, ενώ
στις 2 Αυγούστου 2013 απέκτησε πλήρη νομική προσωπικότητα και από τις 22 Οκτωβρίου 2013 λειτουργεί
ως Αστική Μη - Κερδοσκοπική  Εταιρεία. 

Το ΠΙΠΜ μέσα από μια συστηματική εργασία  42  ετών έχει στην κατοχή του σε μορφή μικροφίλμς και
διαφανειών τα χειρόγραφα και παλαίτυπα της Ιεράς Βασιλικής,  Πατριαρχικής και  Σταυροπηγιακής Μονής
Βλατάδων,  περίπου   το  96%  των  χειρογράφων  του  Αγίου  Όρους  και  άλλων  Ιερών  Πατριαρχικών  και
Σταυροπηγιακών Μονών καθώς και Βιβλιοθηκών.

Το  ΠΙΠΜ  στεγάζεται  σε  κτιριακές  εγκαταστάσεις  (γραφεία  διοίκησης,  βιβλιοθήκη,  σπουδαστήρια,
αμφιθέατρο αρχείο) εντός της  Ιεράς Βασιλικής, Πατριαρχικής  και  Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων
(ΙΜΒΛ),  η οποία ανήκει  στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.  Ο ηγούμενος της ΙΜΒΛ είναι  πάντοτε,  βάσει  του
καταστατικού του ΠΙΠΜ, Πρόεδρος του ΠΙΠΜ. Βάσει της υπ. Αρ. 211/30-11/2017 επιστολής του, το ΠΙΠΜ
αναθέτει στην ΙΜΒΛ τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών καθώς και ψηφιοποίηση χειρογράφων και
παλαιτύπων της ιδιοκτησίας του. 

Η ψηφιοποίηση του ανωτέρω υλικού κρίνεται άκρως απαραίτητη καθώς ο ανεκτίμητος αυτός γνωσιακός
και ιστορικός πλούτος, απειλείται από τους εξής λόγους:
1. Από την παρέλευση του χρόνου ζωής μεγάλου αριθμού μικροταινιών, τα οποία θα έπρεπε ήδη να έχουν

μεταγραφεί και διασωθεί σε άλλο μέσον.
2.  Από την ελλιπή συντήρηση και τήρηση ορθών πρακτικών αποθήκευσης του αρχείου, λόγω έλλειψης

χρηματοδότησης.
3.  Από βλάβες στο αρχείο λόγω αυξημένης υγρασίας που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο έτος εξ αιτίας

των  αυξημένων βροχοπτώσεων και βλαβών των κτιριακών υποδομών φύλαξης του αρχείου.
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Παράλληλα,  η  ψηφιοποίηση  του  αρχείου  αυτού,  εκτός  της  διάσωσής  τους  θα  προσφέρει  και  τη
δυνατότητα  στο  ευρύ  κοινό  να  έχει  ψηφιακή  πρόσβαση στο  περιεχόμενο  των πολύτιμων χειρογράφων,
παλαιτύπων και του αρχείου του ΠΙΠΜ και της ΙΜΒΛ. 

Είναι  άμεσα επιτακτική η διάσωση αυτού του παγκόσμιου πνευματικού πλούτου με:
1. τη μεταγραφή και ψηφιοποίηση του αρχείου.
2. τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας με την ανάπτυξη και λειτουργία, ενιαίου δικτυακού κόμβου, (portal)

πρόσβασης και διάθεσης του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος.
3. τη μελέτη-εφαρμογή προτύπων Διαχειριστικής και Επιστημονικής Τεκμηρίωσης.

4. την εφαρμογή Διαχειριστικής και Επιστημονικής Τεκμηρίωσης.

5. την τεχνική προστασία από υγρασία και άλλες φθορές των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζεται το
αρχείο.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  έχει ως κεντρικό πυρήνα το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της
πολιτικής της,  την διαμόρφωση μιας  ολοκληρωμένης, σύγχρονης και καινοτόμας πολιτικής για τον
πολιτισμό,  περιλαμβάνοντας  το  σύνολο  των  εκφάνσεων  του  πολιτιστικού  αποθέματος  των  φορέων
πολιτισμού που βρίσκονται στον γεωγραφικό χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία θα είναι ψηφιακά
διαθέσιμη και ηλεκτρονικά προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου, από το σύνολο της παγκόσμιας κοινότητας. 

Οι τρεις συμβαλλόμενοι ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να ολοκληρωθεί  με επιτυχία το
έργο  "Συντήρηση,  αποκατάσταση  βλαβών  και  ολοκληρωμένη  διαχείριση
ψηφιοποίησης  μέρους  του  ιστορικού  αρχείου  χειρογράφων  - μικροταινιών -
μικρογραφιών  του  Πατριαρχικού  Iδρύματος  Πατερικών  Μελετών  και  της  Ιεράς,
Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής των Βλατάδων”.

Σκοπός του έργου είναι:

■ Η  διάσωση  του  Παγκόσμιου  πολιτιστικού  πλούτου  που  βρίσκεται  στα  αρχεία  του  Πατριαρχικού
Ιδρύματος Πατερικών Μελετών και της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων και
έχει υποστεί βλάβες.

■  Η  εφαρμογή  ολοκληρωμένης,  σύγχρονης  και  καινοτόμας  πολιτικής  για   τον   πολιτισμό
περιλαμβάνοντας το σύνολο των εκφάνσεων του πολιτιστικού αποθέματος των φορέων πολιτισμού που
βρίσκονται στον γεωγραφικό χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία θα είναι ψηφιακά διαθέσιμη και
ηλεκτρονικά προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου, από το σύνολο της παγκόσμιας κοινότητας,

■ Η ανάπτυξη της ΠΚΜ με στρατηγική στόχο την επένδυση στον Πολιτισμό και την Οικονομία της Γνώσης.
Για  την  ταχύτερη  δυνατή  και  επιστημονικά  αρτιότερη  εκπόνηση  του  ανωτέρω  έργου  τα  ως  άνω

συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν τη βούλησή τους για συνεργασία, με βάση τους όρους της σύμβασης αυτής.
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ΑΡΘΡΟ 3
Πόροι – Προϋπολογισμός

3.1. Το Πρόγραμμα και οι πόροι για την υλοποίησή του θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους της ΠΚΜ-
ΜΕΘ, ΚΑΕ 9899.κα.

3.2. Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα χιλιάδων Ευρώ (80.000
€).  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισμός αυτός καλύπτει  δαπάνες,
όπως  αμοιβές  προσωπικού,  μετακινήσεις,  εξοπλισμό,  αναλώσιμα,  λοιπά  έξοδα  και  όποια  άλλη
δαπάνη κρίνει ο επιστημονικώς υπεύθυνος απαραίτητη για την υλοποίηση του προγράμματος.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
1 Αγορά εξοπλισμού 35.000

2 Τεκμηρίωση  και  ψηφιοποίηση  χειρογράφων,  παλαιτύπων,
εγγράφων και μικροταινιών 

40.000

3 Κατασκευή διαδικτυακής πύλης 5.000

4 Σύνολο 80.000 

ΑΡΘΡΟ 4
Χρηματοδότηση

Η  χρηματοδότηση  θα  καταβληθεί  στη  συμβαλλόμενη  ΙΜΒΛ  τμηματικά,  ανάλογα  με  την  πρόοδο
υλοποίησης του προγράμματος, σύμφωνα με το εξής χρονοδιάγραμμα:
Α. 35.000 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με την παραλαβή του παραδοτέου της πρώτης

μελέτης «Αγορά εξοπλισμού (Η/Υ, book scanner, microfilm scanner, φωτογραφική μηχανή)».
Β.  40.000  €   συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος  ΦΠΑ, με  την  παραλαβή  του  παραδοτέου  της

δεύτερης  φάσης  «Τεκμηρίωση  και  ψηφιοποίηση  των  χειρογράφων,  παλαιτύπων,  εγγράφων  και
μικροταινιών».

Γ. 5.000 €  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με την παραλαβή του παραδοτέου της τρίτης
φάσης «Κατασκευή διαδικτυακής πύλης».

Η  διαχείριση της χρηματοδότησης του προγράμματος θα γίνει  με ευθύνη της  ΙΜΒΛ.  Τα παραπάνω
χρηματικό  ποσά  θα  καταβάλλονται  στον  υπ’  αριθ.  GR31  0140  8430  8430  1500  1000  024   (BIC
CRBAGRAA) τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η ΙΜΒΛ στην Τράπεζα ALPHA BANK.

ΑΡΘΡΟ 5
Περιγραφή εργασιών - παραδοτέων που αναλαμβάνει η ΙΜΒΛ

Παραδοτέο 1: Αγορά τεχνικού εξοπλισμού

Στόχος: Η αγορά του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έναρξη του
υλοποίησης του έργου. 

Στην αγορά αυτή περιλαμβάνονται: Η/Υ, book scanner, microfilm scanner, φωτογραφική μηχανή.  

Παραδοτέο  2:  Τεκμηρίωση  και  ψηφιοποίηση  χειρογράφων,  παλαιτύπων,  εγγράφων  και
μικροταινιών

Στάδια του έργου: 

Α. Καθορισμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος 

Β. Η ψηφιακή τεκμηρίωσή τους με τη βοήθεια του κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού 

Γ.  Η  συστηματική  ιστορική  και  αρχαιολογική  τεκμηρίωση  των  μικροφίλμς,  των  χειρογράφων,  των
παλαιτύπων και των εγγράφων της ΙΜΒΛ και του Π.Ι.Π.Μ.
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Παραδοτέο 3: Κατασκευή διαδικτυακής πύλης

Στόχος:  Η κατασκευή μιας ειδικής διαδικτυακής πύλης και  η  προβολή του καταλόγου των μικροφίλμς,
χειρογράφων και εγγράφων του αρχείου διαδικτυακά ώστε να είναι εις γνώσιν μελετητών και ερευνητών 

ΑΡΘΡΟ 6
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

Το έργο σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί σε δώδεκα (12) μήνες από την ανάθεσή της σύμφωνα με το
ακόλουθο χρονοδιάγραμμα

ΕΡΓΑ/ ΜΗΝΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 √ √

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3 √ √ √ √ √ √ √
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ΑΡΘΡΟ  7
Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά της ΙΜΒΛ είναι ο Καθηγητής του Τμήματος
Θεολογίας του ΑΠΘ και Διευθυντής του ΠΙΠΜ κ. Συμεών Πασχαλίδης, ο οποίος φέρει την ευθύνη για την
ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου.

ΑΡΘΡΟ 8
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

8.1  Το  Υπουργείο  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  διά  της  Εφορείας  Αρχαιοτήτων  Θεσσαλονίκης
αναλαμβάνει:

Ι. Την  εποπτεία των εργασιών του φυσικού αντικειμένου του έργου εντός της οριζόμενης από  την
παρούσα προθεσμία, δίνοντας κατευθύνσεις όπου και αν χρεισθεί για την ορθότερη ολοκλήρωση.

ΙΙ. Να  συμμετέχει  με  τους  συμβαλλόμενους  στη  διοργάνωση  τουλάχιστον  μίας  επιστημονικής
διημερίδας όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα (ή η εξέλιξη) του προγράμματος

           
ΙΙΙ.Να συμμετέχει στην επιμέλεια της επιστημονικά ορθής παρουσίασης του ψηφιακού υλικού που θα

εκδοθεί  εφόσον του ζητηθεί 

IV. Να  συνδράμει  μέσω  των  υπηρεσιών  στη  Θεσσαλονίκη  στην  ΙΜΒΛ  για  την  καταγραφή
προδιαγραφών για την τυχόν ανάθεση μελετών και την προμήθεια υλικών.

V. Να  ορίσει  ένα  εκπρόσωπο  (έναν  αναπληρωτή)  του  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  Επιτροπή
παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 9 της παρούσης.

8.2 Η ΠΚΜ αναλαμβάνει :
I. Να  συνεργάζεται  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  με  την  ΙΜΒΛ  στην  υλοποίηση  των

προβλεπόμενων εργασιών και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των
δυνατοτήτων της για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στη σύμβαση αυτή. 

ΙΙ. Να διευκολύνει το προσωπικό της και το προσωπικό και τις Υπηρεσίες των Περιφερειών (εάν αυτό
κριθεί απαραίτητο) που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, στη
συγκέντρωση των απαραιτήτων στοιχείων και πληροφοριών ). 

ΙΙΙ.Να μεταβιβάσει προς την Ι.Μ.Β.Λ., που ορίζεται ως φορέας εκτέλεσης, τα προβλεπόμενα ποσά για
την  υλοποίηση  των  έργων  σύμφωνα  με  όσα  αναφέρονται  στα  άρθρα  3  και  4  της  παρούσας
σύμβασης.

IV.Να ορίσει έναν (1) εκπρόσωπο του για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης
της σύμβασης του άρθρου 9 της παρούσης.

8.3 Η ΙΜΒΛ που ορίζεται ως φορέας εκτέλεσης του αντικείμενου της σύμβασης, αναλαμβάνει:
I. Την υποχρέωση να υλοποιήσει το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 5

στην παρούσα σύμβαση. 
II. Να διαθέτει  για  τα σκοπό αυτό το  αναγκαίο  προσωπικό  και  να  συνεργάζεται  με  ειδικευμένους

επιστήμονες,  προκειμένου  να  διασφαλισθεί  η  αρτιότητα  στην  υλοποίηση  του  αντικειμένου  της
σύμβασης.

IIΙ.Να ορίσει  ένα  (1) εκπρόσωπό της για τη συμμετοχή  του στην  Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης
της σύμβασης του άρθρου 9 της παρούσης.

ΙV. Την ενημέρωση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσης.

Ρητά συμφωνείται ότι η ΙΜΒΛ θα παρέχει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού πλήρη πρόσβαση
στο  υλικό  και  στη  βάση  δεδομένων  που  θα  δημιουργηθεί,  και  χωρίς  κανένα  περιορισμό όταν  αυτή
χρησιμοποιείται για την τεκμηρίωση ενδεχόμενων επεμβάσεων συντήρησης στα απεικονιζόμενα μνημεία.

ΑΡΘΡΟ 9
Όργανο Παρακολούθησης της Σύμβασης και Παραλαβής των παραδοτέων

9.1 Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης αυτής συστήνεται όργανο με την ονομασία «  Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης ». Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία ορίζονται ανα
ένα μαζί με τους αναπληρωτές τους από:
ο   Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με απόφαση του  αρμοδίου του οργάνου 
ο Την  ΠΚΜ-ΜΕΘ   με   απόφαση   της Αντιπεριφερειάρχη  της   Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
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ο    Την ΙΜΒΛ με  απόφαση του αρμοδίου οργάνου 
Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν προς

όλους τους συμβαλλόμενους τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Ο  καθένας  από  τους  συμβαλλομένους  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  αντικαταστήσει  οποτεδήποτε  τον

εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης με σχετική απόφασή του. 

3. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι τα εξής.
▪ Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης.  
▪ Η υποβοήθηση στην υλοποίηση του αντικειμένου της.
▪ Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή

την εφαρμογή της.
▪ Η παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων κάθε φάσης και του συνόλου των εργασιών της σύμβασης

μετά την ολοκλήρωσή τους.
▪ Εισηγείται  για  τυχόν  τροποποιήσεις  του  χρονοδιαγράμματος  υλοποίησης  των  αντικειμένων  της

σύμβασης, ανάλογα με την πορεία της σύμβασης.
▪ Εισηγείται  την  παράταση,  με  αιτιολογημένη  και  γραπτή  απόφαση,  της  χρονικής  διάρκειας  της

προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.

• Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη αυτής. Οι αποφάσεις της
πρέπει να είναι αιτιολογημένες και λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών της.

• Οι λοιπές λεπτομέρειες, εφόσον απαιτούνται ή απαιτηθούν, για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης, καθορίζονται με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 10
Διαδικασία Παραλαβής Φάσεων και Συνόλου της ερευνητικής εργασίας

10.1. Η προθεσμία για την έγκριση των παραδοτέων των έργων ορίζεται σε είκοσι  (20) ημέρες από την
κατάθεσή τους για έγκριση στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

10.2 Εάν η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες του έργου,
θα  συντάξει  πρωτόκολλο  παρατηρήσεων  εντός  δέκα  (10) ημερών  από  την  παράδοση  της  κάθε
φάσης. Ο φορέας, εκτέλεσης (ΙΜΒΛ) υποχρεούται, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία  παραλαβής  τους,  να  συμμορφωθεί  με  τις  παρατηρήσεις  της  Κοινής  Επιτροπής
Παρακολούθησης,  αναμορφώνοντας  και παραδίδοντας  τις  φάσεις  ή  το  σύνολο  της  ερευνητικής
εργασίας αντίστοιχα, αφού εντάξει τις υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο κείμενο.

10.3. Σε περίπτωση παρόδου της 20ήμερης προθεσμίας χωρίς τη σύνταξη πρωτοκόλλου παρατηρήσεων
από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης τότε τα παραδοτέα του έργου θα θεωρούνται ότι έχουν
ανεπιφύλακτα παραληφθεί.

APΘPO 11
Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Συμβάσεως

11.1. Η συνολική διάρκεια της παρούσας προγραμματικής συμβάσεως ορίζεται σε (12) δώδεκα μήνες από
την υπογραφή της.

11.2. Η διάρκεια  της  σύμβασης  μπορεί  να  τροποποιηθεί  εγγράφως με  απόφαση  των συμβαλλομένων
μερών μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης, αν
αυτό επιβάλλεται για λόγους ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης.

APΘPO 12
Ποινικές ρήτρες

Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης
από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων μερών, αυτό θα οφείλει να καταβάλει στο άλλο μέρος  τις κάτωθι
ποινικές ρήτρες, οι οποίες συμφωνούνται ως εύλογες και δίκαιες:

Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος των εργασιών εκ μέρους
της ΙΜΒΛ, όπως ορίζεται  στο άρθρο 6 της παρούσας Σύμβασης από υπαιτιότητά του, η ΙΜΒΛ έχει  την
υποχρέωση να καταβάλει στον δεύτερο συμβαλλόμενο Ποινική Ρήτρα ίση με πεντακόσια Ευρώ (500 €).

Για  κάθε  ημερολογιακό  μήνα  υπέρβασης  της  προθεσμίας  καταβολής  του  συμβατικού  τιμήματος  εκ
μέρους του δεύτερου συμβαλλομένου, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης, αυτός έχει την
υποχρέωση να  καταβάλλει  στην  ΙΜΒ Ποινική  Ρήτρα ίση με  πεντακόσια  Ευρώ (500€). To σύνολο  των
παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 5% του Συμβατικού Τιμήματος.
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ΑΡΘΡΟ 13
Πνευματικά δικαιώματα

Τα  πνευματικά  δικαιώματα  επί  των  παραγόμενων  αποτελεσμάτων  του  παρόντος  προγράμματος
ανήκουν, οε κάθε περίπτωση, αποκλειστικά στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Βλατάδων. Ο
πρώτος συμβαλλόμενος έχει ωστόσο το δικαίωμα χρήσης των αποτελεσμάτων και παραδοτέων του έργου
και  είναι  υποχρεωμένος  να  αναφέρει  το  όνομα  της  Ιεράς  Πατριαρχικής  και  Σταυροπηγιακής  Μονής
Βλατάδων  και  του  επιστημονικά  υπευθύνου  του έργου  σε  οποιαδήποτε  δημοσιοποίηση  -  ανακοίνωση
αυτών.

ΑΡΘΡΟ 14
Τελικές διατάξεις

14.1. Η προγραμματική σύμβαση τροποποιείται εγγράφως με απόφαση των συμβαλλομένων μερών, μετά
από σχετική εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

14.2. Η  μη  άσκηση των  δικαιωμάτων  ή  η  παράλειψη  εκτέλεσης  υποχρεώσεων  από  οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο  μέρος,  η  ανοχή  καταστάσεων  αντιθέτων  προς  τις  διατάξεις  της  προγραμματικής
συμβάσεως ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο  μέρος,  δεν  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  παραίτηση  των  συμβαλλομένων  μερών  από
δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη
που δεν αναγνωρίζονται από την προγραμματική αυτή Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 15
Τοπική Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει  από την παρούσα σύμβαση, εφόσον δεν
επιλυθεί  συμβιβαστικά  και  με  καλή  πίστη,  αποκλειστικά  κατά  τόπο  αρμόδια  είναι  τα  Δικαστήρια  της
Θεσσαλονίκης.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξή
τους  συντάχθηκε  το  παρόν,  το  οποίο  αφού  αναγνώσθηκε  και  υπογράφηκε,  όπως  παρακάτω,  τα
συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν από ένα αντίγραφο.

                    

                    
 ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Υπουργείο Πολιτισμού  και 
Αθλητισμού

Η Γενική Γραμματέας

Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη

Για την Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή
Μονή Βλατάδων

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμορίου
Ηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής και
Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων και

Πρόεδρος του ΔΣ. Του Πατριαρχικού Ιδρύματος
Πατερικών Μελετών 

κ. Νικηφόρος Ψυχλούδης
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Για την Μητροπολιτική Ενότητα      
Θεσσαλονίκης της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Η Αντιπεριφερειάρχης στην  

Μητροπολιτική Ενότητα
Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας 

Παρασκευή  Πατουλίδου

             Ο Πρόεδρος                                                                                  Τα Μέλη                          
της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                  
       της M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                

         
                                                                                                                 (όπως αναφέρονται            
          Μιχάλης Τζόλλας                                                                                   ανωτέρω)         
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