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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

Απόσπασμα Πρακτικού Νο3/04-05-2020
Αριθμός Απόφασης: 14/2020
Στο Ηράκλειο σήμερα Δευτέρα 04 Μαΐου 2020 και ώρα 11.00 π.μ.
πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης (σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του
άρθρου 167 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 184 παρ. 2
του Ν. 4635/2019, β) του άρθ. 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 τ.Α΄), καθώς και της απαγόρευσης των δημόσιων
συναθροίσεων άνω των 10 ατόμων, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής
Προστασίας, στο πλαίσιο των μέτρων κατά του κορωνοϊού), ύστερα από την με αρ.
πρωτ. 79671/ 28-04-2020 Πρόσκληση του Προέδρου της.
Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά
μέλη, συμμετείχαν :
1

Παπαδεράκης Αντώνιος

Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας
Εμπορίου, Καινοτομίας και
Κοινωνικής Οικονομίας

Πρόεδρος
Επιτροπής

2

Ανδρουλάκης Ιωάννης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος

3

Πιτσούλης Γεώργιος

»

»

4

Λεονταράκης Ιωάννης

»

»

»

»

5

Κώτσογλου Κυριάκος

»

»

»

»

6

Χουδετσανάκη –
Γιακουμάκη Ειρήνη

»

»

»

»

7

Μηλάκη Γεωργία

»

»

»

»

8

Δασκαλάκη Καλλιόπη

»

»

»

»

9

Δοξαστάκης Ζαχαρίας

»

»

Τακτικό Μέλος

10 Χρονάκης Νικόλαος

»

»

»

»

11 Μανουσάκης Νικόλαος

»

»

»

»

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Ματαλλιωτάκης Γεώργιος.
(Ο κύριος Μερωνιανάκης Γεώργιος έχει υποβάλλει την από 27/02/2020
παραίτηση από τακτικό μέλος της επιτροπής).
Στη συνεδρίαση συμμετείχε ακόμα για την τήρηση των πρακτικών η Δερμιτζάκη
Παρασκευή υπάλληλος του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
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ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης
μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Κρήτης και του
Ν.Π.Δ.Δ. της Ενορίας με την επωνυμία «Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
Φρε Αποκορώνου» της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου, για την
υλοποίηση του υποέργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΡΕ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» με ΚΑ 2013ΕΠ00200010 της ΣΑΕΠ
002 Περιφέρειας Κρήτης, προϋπολογισμού 62.000,00€ με ΦΠΑ.
Η Επιτροπή Προγραμματισμού έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις»,
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
δ) του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών»
ε) του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α): «Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»,
στ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις,
ζ) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες»,
η) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 242/27-122010, τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Την αριθμ. 219696/09-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΦΕΚ
753/19-09-2019), που αφορά στον ορισμό χωρικών και θεματικών
Αντιπεριφερειαρχών στην ΠΚ με θητεία έως 31-12-2020.
4. Τη με αριθμ. 91/2019 σε ορθή επανάληψη Απόφαση Περιφερειακού
Συμβουλίου (πρακτικό 11/25-09-2019) με την οποία έγινε η εκλογή μελών της
Επιτροπής Προγραμματισμού ΠΚ και η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του
Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Επιτροπή, για το πρώτο ήμισυ της θητείας των
Περιφερειακών Αρχών έως και 07/11/2021.
5. Το αριθμ. 3955/29-10-2019 ΦΕΚ, Τεύχος Β΄ στο οποίο δημοσιεύτηκε η αριθμ.
91/2019 σε ορθή επανάληψη Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.
6. Τη με αριθμ. πρωτ.: 280644/05-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που
αφορά στον Ορισμό Προέδρου της Επιτροπής Προγραμματισμού.
7. Το με αρ. πρωτ. 67455/23-03-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Ιστορικό:
Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και στην προσπάθειά της
για τη διάσωση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, προτίθενται
να συμβάλει στην υλοποίηση του Έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ
ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΡΕ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ», ως φορέας
υλοποίησης και χρηματοδότησης αυτού, με τη σύναψη της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με το Υπουργείο Πολιτισμού
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και Αθλητισμού / Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων και το Ν.Π.Δ.Δ. της Ενορίας του Ι.Ν.
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Φρε Αποκορώνου, που είναι ο Κύριος του Έργου.
Η παρούσα σύμβαση έχει σκοπό τη διάσωση και προστασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς του τόπου. Το έργο θα συμβάλει στην προστασία του μνημείου του
Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Φρε Αποκορώνου της Ιεράς Μητρόπολης
Κυδωνίας και Αποκορώνου, με την επισκευή εσωτερικά αυτού για την αποκατάσταση
των ζημιών στις αγιογραφίες και των προβλημάτων που έχουν σχέση με την
ασφάλεια του εκκλησιαζόμενου κοινού και των επισκεπτών.
Ο ναός αγιογραφήθηκε από τον αγιογράφο Στυλιανό Καρτάκη το τέλος της δεκαετίας
του 1950, έχει χαρακτηρισθεί ως μνημείο που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας, με
την αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/56593/1881 (ΦΕΚ 1658/Β/12-12-2001) απόφαση
του Υπουργείου Πολιτισμού και χρειάζεται άμεση συντήρηση, καθώς παρουσιάζονται
φθορές, κυρίως από την μακροχρόνια εισροή υδάτων.
Μετά την επισκευή που πραγματοποιήθηκε στον φέροντα οργανισμό του ναού και
την οριστική στεγάνωση του εξωτερικά, κρίνεται στην παρούσα φάση απαραίτητη και
η αποκατάσταση εσωτερικά των στοιχείων εκείνων που παρουσιάζονται
αποσαθρωμένα και βεβαίως των αγιογραφιών.
Παρουσιάζονται αποκολλήσεις των επιχρισμάτων και των σκυροδεμάτων που
οφείλονται, των μεν επιχρισμάτων στην διείσδυση της εξωτερικής υγρασίας, των δε
σκυροδεμάτων στο φαινόμενο της ενανθράκωσης και της οξείδωσης του σιδηρού
οπλισμού.
Από τα προβλήματα αυτά οι αγιογραφίες παρουσιάζουν αλλαγή
χρωματισμών, εμφάνιση λευκών ζωνών και γενικά αλλοίωση της εμφάνισης και του
χαρακτήρα τους.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται στον κεντρικό τρούλο, που είναι
κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα της δεκαετίας του ’30. Η πρακτική τότε
ήταν τα έργα του είδους αυτού να σκυροδετούνται σε δακτυλίους με αρμούς
διακοπής, λόγω έλλειψης της σημερινής τεχνολογίας με αποτέλεσμα να μην υπάρχει
συνέχεια και συνάφεια στους αρμούς μεταξύ των τμημάτων και σε περίπτωση
εισροής υδάτων από τα κεραμίδια ξεκινούσε το φαινόμενο της διάβρωσης του
οπλισμού και της ενανθράκωσης του σκυροδέματος.
Στη σημερινή κατάσταση το πρόβλημα έχει εμφανιστεί στο εσωτερικό του θόλου, ενώ
μια λωρίδα αγιογραφιών με επίχρισμα και επανθρακωμένο σκυρόδεμα του τρούλου,
σε ύψος από το έδαφος 16,50μ. είναι επικίνδυνη να αποκολληθεί με καταστροφικές
συνέπειες. Το ίδιο συμβαίνει και στην οροφή του Ιερού, στους πλαϊνούς τοίχους,
στην κυλινδρική οροφή του κυρίως ναού, καθώς και στην επίπεδη οροφή αμέσως
μετά την είσοδο στο ναό.
Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει εργασίες επισκευής εσωτερικά του Ιερού Ναού
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Φρε Αποκορώνου των ζημιών στις αγιογραφίες και
αποκατάσταση των προβλημάτων που έχουν σχέση με την ασφάλεια του
εκκλησιαζόμενου κοινού και των επισκεπτών. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στις εγκεκριμένες τεχνικές εκθέσεις (βλ. ανωτέρω 26, 31 και 36
σχετ.) και περιλαμβάνουν τα εξής:
1. Κατασκευή εσωτερικού δαπέδου εργασίας στην στάθμη 10,55μ. το οποίο θα
καλύψει τον κεντρικό τρούλο. Πάνω σε αυτό θα τοποθετηθούν σιδηρά ικριώματα
προκειμένου να επισκευασθούν οι ζημιές που υπάρχουν στο ύψος των 16,70μ.
από το δάπεδο του ναού. Ομοίως θα τοποθετηθούν σιδηρά ικριώματα όπου
αλλού είναι απαραίτητα.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι εργασίες αποκατάστασης & προληπτικής
ενίσχυσης της συνοχής α.τοιχογραφικού στρώματος-υποστρώματος και
β.υποστρώματος–τοιχοποιίας, αποσπασματική καθαίρεση των προβληματικών -
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2.
3.

4.
5.

6.
7.

αποσαθρωμένων τμημάτων των επιχρισμάτων και των σκυροδεμάτων, ο έλεγχος
και η αποκατάσταση των φθαρμένων στοιχείων με ενισχυμένο οπλισμένο
επίχρισμα στην πρότερη κατάστασή τους και η επίχριση με τσιμεντοκονίαμα,
προκειμένου να αποκατασταθούν, όπου είναι απαραίτητο, οι τοιχογραφίες από
συντηρητή εγγεγραμμένο στο μητρώο συντηρητών με εξειδίκευση στη συντήρηση
τοιχογραφιών και με την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων.
Αποκατάσταση των φθορών των επιφανειών του τρούλου, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στις εγκεκριμένες τεχνικές εκθέσεις (βλ. ανωτέρω 26, 31 και 36
σχετ.).
Αισθητική αποκατάσταση – ρετούς (όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο) των
τοιχογραφιών από συντηρητή εγγεγραμμένο στο μητρώο συντηρητών με
εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών και με την εποπτεία της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Χανίων.
Αποκατάσταση των φθορών στο τύμπανο του τρούλλου όπου έχει υποστεί
αλλοιώσεις.
Επίστρωση με φυσικές πλάκες της τσιμεντένιας κλίμακας που οδηγεί στο
γυναικωνίτη και του δαπέδου του γυναικωνίτη σε συνεννόηση με την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Χανίων.
Επίχριση των τοίχων του γυναικωνίτη, η οποία θα γίνει με επιχρίσματα και
υδροχρωματισμό και όχι με πλαστικά χρώματα.
Τοποθέτηση νέων θυρών, οι οποίες θα είναι ξύλινες και θα κατασκευαστούν
κατόπιν έγκρισης των σχεδίων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 62.000,00
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας
σύμβασης.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Κρήτης, η Οικονομική Επιτροπή
Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και τα λοιπά αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα
όργανα ενεργούν αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές προκύπτουν
από την κείμενη νομοθεσία.
Το Έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας και
τις εγκεκριμένες από το ΥΠΠΟΑ τεχνικές εκθέσεις (βλ. ανωτέρω 26, 31 και 36 σχετ.)
τις διατάξεις περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις της
Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας και σύμφωνα με τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις
από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Κύριος του έργου είναι το ν.π.δ.δ. της Ενορίας με την επωνυμία “Ιερός Ναός
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Φρε Αποκορώνου” της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και
Αποκορώνου.
Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης θα είναι η Περιφέρεια Κρήτης / Π.Ε.
Χανίων.
Προϊσταμένη Αρχή θα είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων και κατά
περίπτωση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης.
Διευθύνουσα - Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων και όλες οι εργασίες που αφορούν είτε
το αρχιτεκτονικό κέλυφος ή τις τοιχογραφίες της εκκλησίας θα γίνουν με την επίβλεψη
των υπαλλήλων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.
588/15-2-2016
(ΨΘ014653Π4-ΙΔ4)
απόφαση
αυτής,
την
αριθ.
πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/512376/340176/8156/2593/1-12-2017
(ΑΔΑ:
Ω55Θ4653Π4-14Π) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού καιτο αριθ.
πρωτ. /ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΑΕΜ/370958 /265723/4973/387/28.9.2018 έγγραφο της
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Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων για την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, και με
τους όρους που αναφέρονται σε αυτές.
Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι δώδεκα (12)
μήνες. Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης αναλύεται στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, που υπολογίζεται
σε τρεις (3) μήνες, προσαυξημένο κατά εννέα (9) μήνες, που αφορούν στο χρονικό
διάστημα που απαιτείται για τους ελέγχους και τις εγκρίσεις των αρμοδίων –
εμπλεκομένων υπηρεσιών.
Προϋποθέσεις:
Το Έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε βάρος
των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» της
ΣΑΕΠ Κρήτης 002 με Κ.Α. 2013ΕΠ00200010.
Με την αριθ. πρωτ. 41362/19-2-2019 (ΑΔΑ: 6Ζ617ΛΚ-ΩΓΑ) απόφαση του
Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 62.000,00 ευρώ για το
υποέργο αυτού με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΡΕ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ», το οποίο έχει εγγραφεί
στο Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης.
H σύναψη της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης έχει εγκριθεί από το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της
Ενορίας του Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Φρε Αποκορώνου και απαιτείται
ακόμα η έγκριση σύναψης αυτής από την Επιτροπή Προγραμματισμού της
Περιφέρειας Κρήτης και η έγκριση διάθεσης πίστωσης από την Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης.
Θεσμικό πλαίσιο - Διατάξεις:
1. Ο Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση,
λειτουργία...Διοίκησης», όπως ισχύει.
2. Ο Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων
και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως ισχύει.
3. Ο Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/ 5.8.1991), «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών εν
γένει έργων».
4. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης” και ειδικότερα
τα άρθρα 94, 95 και 100 αυτού.
5. Ο Ν. 4555/2018 «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»] - … και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
133/19.07.2018) και ειδικότερα το άρθρο 179 αυτού.
6. Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
7. Οι διατάξεις του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009) «Αναμόρφωση
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα».
8. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
9. Ο Ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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10. Ο Ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τις διατάξεις του Ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών −
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν.
1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας
(ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α΄).
12. Οι διατάξεις του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14-4-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης
και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 12 αυτού περί Αδειών
Δόμησης Εκκλησιαστικών Ακινήτων της Εκκλησίας της Κρήτης.
13. Ο Ν. 4149/1961 (ΦΕΚ 41/Α/16-3-1961) «Περί καταστατικού Νόμου της εν
Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων».
14. Ο Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/Α/7-10-2014) «Οργάνωση της νομικής μορφής των
θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού, περί Απόδειξης σύστασης
παλαιών Ενοριών και Ιερών Μονών.
15. Το άρθρο 1 περίπτωση στ΄ του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/31.5.1982).
16. Το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ
7/τ.Α΄/22-1-2018).
17. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού...».
18. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ121/Α/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
19. Το Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/Α’/17-72019).
20. Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας
Κρήτης».
21. Το Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων» (ΦΕΚ 39/Α/403-2019).
22. Ο Κανονισμός 8/1979 (ΦΕΚ 1/Α/5-1-1980) «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών».
23. Η αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/56593/1881 (ΦΕΚ 1658/Β/12-12-2001)
Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για τον «Χαρακτηρισμό Ιερού Ναού
Ευαγγελιστρίας Δήμου Φρε, επαρχίας Αποκορώνου Ν. Χανίων ως μνημείου
που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας».
24. Ο Κανονισμός υπ’ αριθμ. 3/2015 (ΦΕΚ 23/Α/6-2-2015) «Οργάνωση,
αρμοδιότητες, συγκρότηση, λειτουργία κλπ. του Συμβουλίου Εκκλησιαστικής
Αρχιτεκτονικής Κρήτης και Δωδεκανήσου (Σ.Ε.Α.Κ.Δ.) και της Υπηρεσίας
Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) Κρήτης, Δωδεκανήσου».
Σχετικά έγγραφα άλλων υπηρεσιών – Προηγούμενες αποφάσεις:
1. Η με αριθ. πρωτ. 588/15-2-2016 (ΑΔΑ: ΨΘ014653Π4-ΙΔ4) απόφαση της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων για την έγκριση του αιτήματος επισκευής του
Ιερού Ναού (Ι.Ν.) Ευαγγελιστρίας Φρε Αποκορώνου.
2. Tο με αριθ. πρωτ. 28/16-7-2016 έγγραφο – αίτημα της Ενορίας του ανωτέρω
Ι.Ν. προς την Περιφέρεια Κρήτης.
3. Η με αριθ. πρωτ. 1617/4-8-2016 βεβαίωση της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας
και Αποκορώνου για τη σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. της ανωτέρω Ενορίας.
4. Η με αριθ. πρωτ. 205532/20-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΙΜ67ΛΚ-4ΞΦ) απόφαση του
Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη
δημιουργία του νέου υποέργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ
ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΡΕ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ», ποσού
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50.000,00 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» και Κ.Α. 2013ΕΠ00200010 της ΣΑΕΠ
002.
5. Η υπ’ αριθ. 111/πρακτ.14/15-11-2016 (ΑΔΑ: 7ΔΧ77ΛΚ-ΥΝΔ) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης για την ένταξη του
ανωτέρω έργου στο Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης.
6. Η με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠ/ ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ/ 512376/ 340176/ 8156/
2593/1.12.2017 (ΑΔΑ: Ω55Θ4653Π4-14Π) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού
& Αθλητισμού για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης σύμφωνα
με το άρθρο 11 του Ν. 4355/2015 στο εσωτερικό του Ιερού Ναού
Ευαγγελιστρίας στον οικισμό Φρε του Δήμου Αποκορώνου.
7. Tο με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ/ 297564/ 213363/
3963/1583/20.6.2018 έγγραφο της ΔΒΜΑ προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Χανίων περί σύνταξης τεχνικής έκθεσης σχετικά με το έργο της παρούσας
σύμβασης.
8. Η με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΕΦΑΧΑ/ ΤΣΑΕΤ/ 313439/ 224900 /4201/
105/28-6-2018 τεχνική έκθεση προστασίας και συντήρησης του τοιχογραφικού
διακόσμου του Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Φρε Αποκορώνου, κατά τη
διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης εσωτερικά του μνημείου που
συντάχθηκε από την ΕΦΑ Χανίων.
9. Tο με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ /ΕΦΑΧΑ /ΤΣΑΕΤ /297830 /213543 /3981
/101/29.6.2018 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων περί διαβίβασης
στη ΔΒΜΑ της ανωτέρω τεχνικής έκθεσης.
10. Tο με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ/ 315074/
226112/4222/1707/26.7.2018 έγγραφο της ΔΒΜΑ προς την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Χανίων.
11. Tο με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ /ΕΦΑΧΑ /ΤΑΕΜ /370958 /265723 /4973
/387 /28.9.2018 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων προς την Ιερά
Μητρόπολη Κυδωνίας & Αποκορώνου / Ενορία Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Φρε
Αποκορώνου, που αφορά στην έγκριση των εργασιών προστασίας και
συντήρησης του τοιχογραφικού διακόσμου του Ι.Ν. Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου Φρε Αποκορώνου, καθώς και των εργασιών επισκευής του ναού,
σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται σε αυτό.
12. Tο με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΕΦΑΧΑ/ ΤΣΑΕΤ/ 22665/ 15318/
281/3/24-1-2019 έγγραφο της ΕΦΑ Χανίων για την εκτίμηση της δαπάνης
απασχόλησης Συντηρητή Έργων Τέχνης.
13. Ο από 4-2-2019 προϋπολογισμός μελέτης του έργου της παρούσας
σύμβασης, που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Χανίων.
14. Η με αριθ. πρωτ. 41362/19-2-2019 (ΑΔΑ: 6Ζ617ΛΚ-ΩΓΑ) απόφαση του
Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ως προς τον προϋπολογισμό του υποέργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΡΕ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ», που ανέρχεται στο ποσό των 62.000,00 ευρώ (έναντι
50.000,00 € προηγουμένως), σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» και Κ.Α. 2013ΕΠ00200010 της
ΣΑΕΠ 002.
15. Η υπ’ αριθ. 5/26-2-2020 πράξη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ενορίας
του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Φρε Αποκορώνου, για την
έγκριση σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, την
εξουσιοδότηση του Προέδρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου για την
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υπογραφή της και τον ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την
Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.
16. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/141082/3229/17-3-2020 έγγραφο του
ΥΠΠΟΑ περί σύμφωνης γνώμης για την ΠΣΠΑ του θέματος.
Συμπεράσματα – Προτάσεις:
Για τους παραπάνω λόγους και
α)εκτιμώντας την υφιστάμενη ανάγκη για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, για
την προστασία του μνημείου του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Φρε
Αποκορώνου της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου και
β) δεδομένου ότι η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης
του Έργου, αφού το ν.π.δ.δ. της Ενορίας του Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
Φρε Αποκορώνου, ως Κύριος του Έργου στερείται τα οικονομικοτεχνικά μέσα, αν
και έχει την αρμοδιότητα για την υλοποίηση του, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης
στερείται της αρμοδιότητας αλλά διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς και
ανθρώπινους πόρους
Εισηγούμαστε:
Α) Την έγκρισή σας για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής
Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της
Περιφέρειας Κρήτης και του Ν.Π.Δ.Δ. της Ενορίας με την επωνυμία «Ιερός Ναός
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Φρε Αποκορώνου» της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και
Αποκορώνου, για την υλοποίηση του υποέργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΡΕ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» που είναι εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Κρήτης με ΚΑ 2013ΕΠ00200010 της ΣΑΕΠ 002,
προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ.
Β) Τον ορισμό του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Γύπαρη ως
εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης, μέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
του άρθρου 9 της ανωτέρω ΠΣΠΑ, με αναπληρώτρια την κ. Σοφία Μαλανδράκη
Κρασουδάκη, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο στον τομέα Υγείας, Παιδείας και
Πολιτισμού στην Π.Ε. Χανίων.
Η ανωτέρω Προγραμματική Σύμβαση θα υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους
των συμβαλλομένων. Αναλυτικά τα περιεχόμενα αυτής αναφέρονται στο συνημμένο
σχέδιο, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης
8. Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης
(ΠΣΠΑ) μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας
Κρήτης και του Ν.Π.Δ.Δ. της Ενορίας με την επωνυμία «Ιερός Ναός
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Φρε Αποκορώνου» της Ιεράς Μητρόπολης
Κυδωνίας και Αποκορώνου, για την υλοποίηση του υποέργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΡΕ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ»
του
έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» που
είναι εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Κρήτης με
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ΚΑ 2013ΕΠ00200010 της ΣΑΕΠ 002, προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ, ως
παρακάτω:
«Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα ……….……….., .……/........./2020, οι παρακάτω
φορείς καλούμενοι στο εξής "Συμβαλλόμενοι":
1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Μπουμπουλίνας 20-22, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Υπουργό, κ. Λίνα
Μενδώνη, κάτοικο Αθηνών,
2. Η Περιφέρεια Κρήτης που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, Πλατεία Ελευθερίας
(ΑΦΜ: 997579388 ΔΟΥ Ηρακλείου), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον
Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη,
3. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) της Ενορίας με την
επωνυμία «Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Φρε Αποκορώνου»
της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου, που εδρεύει στον Φρε
Αποκορώνου (ΑΦΜ: 099508828 Β΄ ΔΟΥ Χανίων), νόμιμα εκπροσωπούμενο
από τον Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, Εφημέριο π. Ιωάννη
Γιαννακό, ειδικά εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας με την υπ’
αριθ. 5/26-2-2020 πράξη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ενορίας του Ιερού
Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
Συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Προοίμιο
Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση
Πολιτισμικής Ανάπτυξης, με την οποία καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας και
προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διατάξεις υλοποίησής της σύμφωνα με:
1.

Τον Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση,
λειτουργία...Διοίκησης», όπως ισχύει.
2. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων
και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως ισχύει.
3. Το Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/ 5.8.1991), «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών εν
γένει έργων».
4. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης” και ειδικότερα τα
άρθρα 94, 95 και 100 αυτού.
5. Το Ν. 4555/2018 «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»] - … και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/19.07.2018) και
ειδικότερα το άρθρο 179 αυτού.
6. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
7. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009) «Αναμόρφωση
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
9. Τον Ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τον Ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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11. Τις διατάξεις του Ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών −
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν.
1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ)
και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α΄).
12. Tις διατάξεις του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14-4-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης
και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 12 αυτού περί Αδειών
Δόμησης Εκκλησιαστικών Ακινήτων της Εκκλησίας της Κρήτης.
13. Tο Ν. 4149/1961 (ΦΕΚ 41/Α/16-3-1961) «Περί καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη
Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων».
14. Tο Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/Α/7-10-2014) «Οργάνωση της νομικής μορφής των
θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού, περί Απόδειξης σύστασης παλαιών
Ενοριών και Ιερών Μονών.
15. Το άρθρο 1 περίπτωση στ΄ του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/31.5.1982).
16. Το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ
7/τ.Α΄/22-1-2018).
17. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού...».
18. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ121/Α/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
19. Το Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/Α’/17-72019).
20. Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας
Κρήτης».
21. Το Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων» (ΦΕΚ 39/Α/4-032019).
22. Tον Κανονισμό 8/1979 (ΦΕΚ 1/Α/5-1-1980) «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών».
23. Tην αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/56593/1881 (ΦΕΚ 1658/Β/12-12-2001)
Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για τον «Χαρακτηρισμό Ιερού Ναού
Ευαγγελιστρίας Δήμου Φρε, επαρχίας Αποκορώνου Ν. Χανίων ως μνημείου που
χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας».
24. Tον Κανονισμό υπ’ αριθμ. 3/2015 (ΦΕΚ 23/Α/6-2-2015) «Οργάνωση,
αρμοδιότητες, συγκρότηση, λειτουργία κλπ. του Συμβουλίου Εκκλησιαστικής
Αρχιτεκτονικής Κρήτης και Δωδεκανήσου (Σ.Ε.Α.Κ.Δ.) και της Υπηρεσίας
Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) Κρήτης, Δωδεκανήσου».
25. Tη με αριθ. πρωτ. 588/15-2-2016 (ΑΔΑ: ΨΘ014653Π4-ΙΔ4) απόφαση της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων για την έγκριση του αιτήματος επισκευής του
Ιερού Ναού (Ι.Ν.) Ευαγγελιστρίας Φρε Αποκορώνου.
26. Tο με αριθ. πρωτ. 28/16-7-2016 έγγραφο – αίτημα της Ενορίας του ανωτέρω Ι.Ν.
προς την Περιφέρεια Κρήτης.
27. Tη με αριθ. πρωτ. 1617/4-8-2016 βεβαίωση της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας
και Αποκορώνου για τη σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. της ανωτέρω Ενορίας.
28. Tη με αριθ. πρωτ. 205532/20-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΙΜ67ΛΚ-4ΞΦ) απόφαση του
Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη
δημιουργία του νέου υποέργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ
ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΡΕ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ», ποσού
50.000,00 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» και Κ.Α. 2013ΕΠ00200010 της ΣΑΕΠ 002.
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29. Tην υπ’ αριθ. 111/πρακτ.14/15-11-2016 (ΑΔΑ: 7ΔΧ77ΛΚ-ΥΝΔ) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης για την ένταξη του ανωτέρω
έργου στο Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης.
30. Tη με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠ/ ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ/ 512376/ 340176/
8156/2593/1.12.2017 (ΑΔΑ: Ω55Θ4653Π4-14Π) Απόφαση της Υπουργού
Πολιτισμού & Αθλητισμού για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης
σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4355/2015 στο εσωτερικό του Ιερού Ναού
Ευαγγελιστρίας στον οικισμό Φρε του Δήμου Αποκορώνου.
31. Tο με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ/ 297564/ 213363/
3963/1583/20.6.2018 έγγραφο της ΔΒΜΑ προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Χανίων περί σύνταξης τεχνικής έκθεσης σχετικά με το έργο της παρούσας
σύμβασης.
32. Tη με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΕΦΑΧΑ/ ΤΣΑΕΤ/ 313439/ 224900/
4201/105/28-6-2018 τεχνική έκθεσης προστασίας και συντήρησης του
τοιχογραφικού διακόσμου του Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Φρε
Αποκορώνου, κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης εσωτερικά του
μνημείου που συντάχθηκε από την ΕΦΑ Χανίων.
33. Tο με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ /ΕΦΑΧΑ /ΤΣΑΕΤ /297830 /213543 /3981
/101/29.6.2018 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων περί διαβίβασης στη
ΔΒΜΑ της ανωτέρω τεχνικής έκθεσης.
34. Tο με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ/ 315074/ 226112/
4222/1707/26.7.2018 έγγραφο της ΔΒΜΑ προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Χανίων.
35. Tο με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ /ΕΦΑΧΑ /ΤΑΕΜ /370958 /265723 /4973 /387
/28.9.2018 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων προς την Ιερά
Μητρόπολη Κυδωνίας & Αποκορώνου / Ενορία Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Φρε
Αποκορώνου, που αφορά στην έγκριση των εργασιών προστασίας και
συντήρησης του τοιχογραφικού διακόσμου του Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
Φρε Αποκορώνου, καθώς και των εργασιών επισκευής του ναού, σύμφωνα με
τους όρους που αναφέρονται σε αυτό.
36. Tο με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΣΑΕΤ/22665/15318/281/3/241-2019 έγγραφο της ΕΦΑ Χανίων για την εκτίμηση της δαπάνης
απασχόλησης Συντηρητή Έργων Τέχνης.
37. Tον από 4-2-2019 προϋπολογισμό μελέτης του έργου της παρούσας
σύμβασης, που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Χανίων.
38. Tη με αριθ. πρωτ. 41362/19-2-2019 (ΑΔΑ: 6Ζ617ΛΚ-ΩΓΑ) απόφαση του
Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της έγκρισης διάθεσης
πίστωσης ως προς τον προϋπολογισμό του υποέργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΡΕ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ», που ανέρχεται στο ποσό των 62.000,00 ευρώ (έναντι
50.000,00 € προηγουμένως), σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» και Κ.Α. 2013ΕΠ00200010 της
ΣΑΕΠ 002.
39. Tην υπ’ αριθ. 5/26-2-2020 πράξη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ενορίας
του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Φρε Αποκορώνου, για την έγκριση
σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, την εξουσιοδότηση του
Προέδρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου για την υπογραφή της και τον ορισμό
εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης
της προγραμματικής σύμβασης,
40. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/141082/3229/17-3-2020 έγγραφο του ΥΠΠΟΑ
περί σύμφωνης γνώμης για την παρούσα ΠΣΠΑ.
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41. Tην αριθ. ………/πρακτ…../……-..…-2020 (ΑΔΑ: …………………….) απόφαση
της Επιτροπής Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση σύναψης
της παρούσας προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης.
42. Tην αριθ. ………/πρακτ…../……-..…-2020 (ΑΔΑ: …………………….) απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση διάθεσης
πίστωσης με αριθμό μητρώου ΑΔΑΜ……………………….
43. Tο γεγονός ότι δεν προκύπτει από την παρούσα Π.Σ. δαπάνη σε βάρος των
πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς
και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στην
παρούσα και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος
που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας Σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Άρθρο 1
Περιεχόμενο της Σύμβασης
Η παρούσα είναι Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) και
στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του N. 3852/10, ως ισχύει, ενώ επίσης
πληρούνται σωρευτικώς οι προϋποθέσεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 του Ν.
4412/2016, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι η παρούσα εγκαθιδρύει συνεργασία μεταξύ
των συμβαλλομένων φορέων, η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες
υπηρεσίες που οφείλουν να εκτελούν οι εν λόγω αρχές παρέχονται για την επίτευξη
των κοινών τους στόχων, β) η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί
αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και γ) οι συμμετέχοντες φορείς
εκτελούν στην ελεύθερη αγορά λιγότερο από το 20% των δραστηριοτήτων που
αφορά η συνεργασία. Για το λόγο αυτό, η σύναψη της παρούσης εξαιρείται των
διατάξεων του Ν. 4412/16.
Η παρούσα ΠΣΠΑ περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την
υλοποίηση του παραπάνω έργου και συγκεκριμένα :













Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1).
Τον σκοπό και το περιεχόμενο του Έργου (άρθρο 2).
Το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 3).
Τη διάρκεια της Σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου
(άρθρο 4).
Τον φορέα υλοποίησης του Έργου (άρθρο 5).
Τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης του Έργου
(άρθρο 6).
Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων (άρθρο 7).
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς – χρήση χώρου (άρθρο 8).
Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και τις
αρμοδιότητές του (άρθρο 9).
Την αντισυμβατική συμπεριφορά - ρήτρες (άρθρο 10).
Τις τροποποιήσεις της σύμβασης (άρθρο 11).
Τα όρια της Σύμβασης και τις Τελικές Διατάξεις (άρθρο 12).

Άρθρο 2
Σκοπός και Περιεχόμενο του Έργου
Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και στην προσπάθειά της
για τη διάσωση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, προτίθενται
να συμβάλει στην υλοποίηση του Έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ
ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΡΕ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ», ως φορέας
υλοποίησης και χρηματοδότησης αυτού, με τη σύναψη της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με το Υπουργείο Πολιτισμού
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και Αθλητισμού / Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων και το Ν.Π.Δ.Δ. της Ενορίας του Ι.Ν.
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Φρε Αποκορώνου, που είναι ο Κύριος του Έργου.
Η παρούσα σύμβαση έχει σκοπό τη διάσωση και προστασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς του τόπου. Το έργο θα συμβάλει στην προστασία του μνημείου του
Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Φρε Αποκορώνου της Ιεράς Μητρόπολης
Κυδωνίας και Αποκορώνου, με την επισκευή εσωτερικά αυτού για την
αποκατάσταση των ζημιών στις αγιογραφίες και των προβλημάτων που έχουν
σχέση με την ασφάλεια του εκκλησιαζόμενου κοινού και των επισκεπτών.
Ο ναός αγιογραφήθηκε από τον αγιογράφο Στυλιανό Καρτάκη το τέλος της
δεκαετίας του 1950, έχει χαρακτηρισθεί ως μνημείο που χρήζει ειδικής κρατικής
προστασίας, με την αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/56593/1881 (ΦΕΚ 1658/Β/12-122001) απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και χρειάζεται άμεση συντήρηση,
καθώς παρουσιάζονται φθορές, κυρίως από την μακροχρόνια εισροή υδάτων.
Μετά την επισκευή που πραγματοποιήθηκε στον φέροντα οργανισμό του ναού και
την οριστική στεγάνωση του εξωτερικά, κρίνεται στην παρούσα φάση απαραίτητη
και η αποκατάσταση εσωτερικά των στοιχείων εκείνων που παρουσιάζονται
αποσαθρωμένα και βεβαίως των αγιογραφιών.
Παρουσιάζονται αποκολλήσεις των επιχρισμάτων και των σκυροδεμάτων που
οφείλονται, των μεν επιχρισμάτων στην διείσδυση της εξωτερικής υγρασίας, των δε
σκυροδεμάτων στο φαινόμενο της ενανθράκωσης και της οξείδωσης του σιδηρού
οπλισμού. Από τα προβλήματα αυτά οι αγιογραφίες παρουσιάζουν αλλαγή
χρωματισμών, εμφάνιση λευκών ζωνών και γενικά αλλοίωση της εμφάνισης και του
χαρακτήρα τους.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται στον κεντρικό τρούλο, που είναι
κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα της δεκαετίας του ’30. Η πρακτική
τότε ήταν τα έργα του είδους αυτού να σκυροδετούνται σε δακτυλίους με αρμούς
διακοπής, λόγω έλλειψης της σημερινής τεχνολογίας με αποτέλεσμα να μην υπάρχει
συνέχεια και συνάφεια στους αρμούς μεταξύ των τμημάτων και σε περίπτωση
εισροής υδάτων από τα κεραμίδια ξεκινούσε το φαινόμενο της διάβρωσης του
οπλισμού και της ενανθράκωσης του σκυροδέματος.
Στη σημερινή κατάσταση το πρόβλημα έχει εμφανιστεί στο εσωτερικό του θόλου,
ενώ μια λωρίδα αγιογραφιών με επίχρισμα και επανθρακωμένο σκυρόδεμα του
τρούλου, σε ύψος από το έδαφος 16,50μ. είναι επικίνδυνη να αποκολληθεί με
καταστροφικές συνέπειες. Το ίδιο συμβαίνει και στην οροφή του Ιερού, στους
πλαϊνούς τοίχους, στην κυλινδρική οροφή του κυρίως ναού, καθώς και στην επίπεδη
οροφή αμέσως μετά την είσοδο στο ναό.
Άρθρο 3
Αντικείμενο της Σύμβασης
Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των
συμβαλλομένων με αντικείμενο την υλοποίηση του Έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΡΕ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
ενώ Κύριος του Έργου είναι το Ν.Π.Δ.Δ. της Ενορίας με την επωνυμία «Ιερός Ναός
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Φρε Αποκορώνου», που ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη
Κυδωνίας και Αποκορώνου και έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο που χρήζει κρατικής
προστασίας.
Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει εργασίες επισκευής εσωτερικά του Ιερού Ναού
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Φρε Αποκορώνου των ζημιών στις αγιογραφίες και
αποκατάσταση των προβλημάτων που έχουν σχέση με την ασφάλεια του
εκκλησιαζόμενου κοινού και των επισκεπτών. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν σύμφωνα
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με τα προβλεπόμενα στις εγκεκριμένες τεχνικές εκθέσεις (βλ. ανωτέρω 26, 31 και 36
σχετ.) και περιλαμβάνουν τα εξής:
(I)
Περιγραφή του Έργου.
1. Κατασκευή εσωτερικού δαπέδου εργασίας στην στάθμη 10,55μ. το οποίο
θα καλύψει τον κεντρικό τρούλο. Πάνω σε αυτό θα τοποθετηθούν σιδηρά
ικριώματα προκειμένου να επισκευασθούν οι ζημιές που υπάρχουν στο
ύψος των 16,70μ. από το δάπεδο του ναού. Ομοίως θα τοποθετηθούν
σιδηρά ικριώματα όπου αλλού είναι απαραίτητα.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι εργασίες αποκατάστασης &
προληπτικής ενίσχυσης της συνοχής α.τοιχογραφικού στρώματοςυποστρώματος και β.υποστρώματος–τοιχοποιίας, αποσπασματική
καθαίρεση των προβληματικών - αποσαθρωμένων τμημάτων των
επιχρισμάτων και των σκυροδεμάτων, ο έλεγχος και η αποκατάσταση των
φθαρμένων στοιχείων με ενισχυμένο οπλισμένο επίχρισμα στην πρότερη
κατάστασή τους και η επίχριση με τσιμεντοκονίαμα, προκειμένου να
αποκατασταθούν, όπου είναι απαραίτητο, οι τοιχογραφίες από συντηρητή
εγγεγραμμένο στο μητρώο συντηρητών με εξειδίκευση στη συντήρηση
τοιχογραφιών και με την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων.
2. Αποκατάσταση των φθορών των επιφανειών του τρούλου, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στις εγκεκριμένες τεχνικές εκθέσεις (βλ. ανωτέρω 26,
31 και 36 σχετ.).
3. Αισθητική αποκατάσταση – ρετούς (όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο) των
τοιχογραφιών από συντηρητή εγγεγραμμένο στο μητρώο συντηρητών με
εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών και με την εποπτεία της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων.
4. Αποκατάσταση των φθορών στο τύμπανο του τρούλλου όπου έχει
υποστεί αλλοιώσεις.
5. Επίστρωση με φυσικές πλάκες της τσιμεντένιας κλίμακας που οδηγεί στο
γυναικωνίτη και του δαπέδου του γυναικωνίτη σε συνεννόηση με την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων.
6. Επίχριση των τοίχων του γυναικωνίτη, η οποία θα γίνει με επιχρίσματα και
υδροχρωματισμό και όχι με πλαστικά χρώματα.
7. Τοποθέτηση νέων θυρών, οι οποίες θα είναι ξύλινες και θα
κατασκευαστούν κατόπιν έγκρισης των σχεδίων από την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Χανίων.
(II)
Μεθοδολογία.
Ως προς τις επιφάνειες του τρούλου, τo πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο
μεθόδους για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών και την επίτευξη του
σκοπού του. Η πρώτη μέθοδος περιλαμβάνει το παρακάτω πρόγραμμα
εργασιών:
1. Στερέωση του χρωματικού στρώματος με το υπόστρωμα (σοβά).
2. Αποκατάσταση και ενίσχυση της συνοχής του υποστρώματος (σοβά) –
οπλισμένου σκυροδέματος και τοιχοποιίας με χρήση ενεμάτων.
3. Σταθεροποίηση, από τυχόν περεταίρω οξείδωση των οπλισμών του
σκυροδέματος, με τη χρήση εποξειδικών, ρητινούχων ή άλλων ενεμάτων
(προτείνονται μεταξύ άλλων η χρήση ακρυλικών, μεθακρυλικών
πολυμερών ή και ισχυρών συνθετικών στερεωτικών και για την στερέωση
των κονιαμάτων).
4. Αισθητική αποκατάσταση – ρετούς (όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο) των
τοιχογραφιών.
Εάν και εφόσον η πρώτη λύση δεν είναι ικανή να εξασφαλίσει τις δύο βασικές
προϋποθέσεις που προαναφέραμε της «σταθεροποίησης» - εξυγίανσης των
οπλισμών και της συνοχής των στρωμάτων τότε προτείνεται:
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1. Η μερική αποτοίχιση των «προβληματικών» τοιχογραφιών επιφανειών
μαζί με μέρος του υποστρώματος ή και του σκυροδέματος, εφόσον αυτό
έχει διασπαστεί εξαιτίας της οξείδωσης των οπλισμών και
επανατοποθέτησης τους στην αρχική θέση. (Η παραπάνω εργασία θα
γίνει αφού η επιφάνεια οπλιστεί με τα απαραίτητα στρώματα γάζας και με
χρήση της ρητινούχας κόλλας Palaroid B-72 Ethyl Metachrylate. Τα
επιλεγμένα τμήματα που θα αποσπασθούν, μετά την εξυγίανση τους και
την αποκατάσταση της τοιχοποιίας θα επανατοποθετηθούν).
2. Απομάκρυνση ή σταθεροποίηση από τυχόν περαιτέρω οξείδωση και
εξυγίανση των οπλισμών του σκυροδέματος με την χρήση των
κατάλληλων μονωτικών υλικών.
3. Εξομάλυνση, αποκατάσταση του υποστρώματος με νέο κονίαμα.
4. Επανατοποθέτηση στην αρχική θέση της πιθανής απομακρυσμένης
ζωγραφικής.
5. Αισθητική αποκατάσταση – ρετούς (όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο) των
τοιχογραφιών.
Ως προς τις υπόλοιπες επιφάνειες (τύμπανο του τρούλλου), οι οποίες έχουν υποστεί
αλλοιώσεις:
1. Εξυγίανση αποκατάσταση και στερέωση χρωματικού στρώματος και
υποστρώματος.
2. Αισθητική αποκατάσταση – πλήρωση των τοιχογραφιών.
Οι εργασίες αυτές θα υλοποιηθούν επίσης από συντηρητή εγγεγραμμένο στο
μητρώο συντηρητών με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών και με την
εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων.
Σύμφωνα με την αριθ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΣΑΕΤ/22665/15318/281/3/24-12019 και την 588/15-2-2016 (ΑΔΑ: ΨΘ014653Π4-ΙΔ4) απόφαση της Εφορίας
Αρχαιοτήτων Χανίων:





Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει λεπτομερής
φωτογράφιση των τοιχογραφιών όπου πρόκειται να γίνει η επέμβαση.
Όλες οι εργασίες που αφορούν είτε το αρχιτεκτονικό κέλυφος ή τις
τοιχογραφίες της εκκλησίας θα γίνουν με την επίβλεψη των συντηρητών της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων.
Για την αποπεράτωση των εργασιών που αφορούν τη συντήρηση των
τοιχογραφιών θα προσληφθεί Συντηρητής Έργων Τέχνης, Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ), εγγεγραμμένου στο μητρώο συντηρητών με εξειδίκευση
στη συντήρηση τοιχογραφιών, με εμπειρία τουλάχιστον δύο έτη, ο οποίος
είναι απαραίτητο να βρίσκεται στο εργοτάξιο σε όλη τη διάρκεια των
εργασιών.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 62.000,00
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας
σύμβασης.
Ο ανωτέρω προϋπολογισμός έχει επικαιροποιηθεί ως προς τον αρχικό
προϋπολογισμό, ενώ επίσης συμπεριλαμβάνει τις απολογιστικές εργασίες που
προβλέπονται για την απασχόληση Συντηρητή Έργων Τέχνης (ΤΕ)
εγγεγραμμένου στο μητρώο συντηρητών με εξειδίκευση στην συντήρηση
τοιχογραφιών, που θα προσληφθεί από τον ανάδοχο που είναι απαραίτητο να
βρίσκεται στο εργοτάξιο του έργου σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, σύμφωνα
με το αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΣΑΕΤ/22665/15318/281/3/24-12019 έγγραφο της ΕΦΑ Χανίων.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Κρήτης, η Οικονομική Επιτροπή
Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και τα λοιπά αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα
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όργανα ενεργούν αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές προκύπτουν
από την κείμενη νομοθεσία.
Το Έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας και
τις εγκεκριμένες από το ΥΠΠΟΑ τεχνικές εκθέσεις (βλ. ανωτέρω 26, 31 και 36 σχετ.)
τις διατάξεις περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις
της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας και σύμφωνα με τις απαιτούμενες
αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Άρθρο 4
Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης
Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής
Ανάπτυξης είναι δώδεκα (12) μήνες. Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία
υπογραφής της παρούσας.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης αναλύεται στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, που
υπολογίζεται σε τρεις (3) μήνες, προσαυξημένο κατά εννιά (9) μήνες, που
αφορούν στο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους ελέγχους, τις εγκρίσεις των
αρμοδίων – εμπλεκομένων υπηρεσιών και τυχόν παρατάσεις της εργολαβικής
σύμβασης. Οι εγκρίσεις των αρμόδιων – εμπλεκομένων υπηρεσιών αφορούν
οποιουδήποτε είδους άδεια απαιτηθεί να εκδώσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των
εργασιών της Προγραμματικής Σύμβασης (οικοδομική άδεια ή άδεια μικρής
κλίμακας). Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου συντάσσεται από
τον ανάδοχο και εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή μετά την υπογραφή της
σύμβασης.
Η ισχύς της παρούσας σύμβασης λήγει μετά την ολοκλήρωση του συμβατικού
αντικειμένου και την οριστική παραλαβή του με τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου,
καθώς και τη συνολική εκταμίευση των πιστώσεων του άρθρου 6 της παρούσας
σύμβασης, οπότε και λήγουν οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών.
Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του χρόνου υλοποίησης της προγραμματικής
σύμβασης, γίνονται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης και έγκριση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων
μερών.
Η διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης μπορεί να παραταθεί
έως ένα (1) επιπλέον έτος.
Άρθρο 5
Φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης
Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων οφείλει να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου
ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί
εκτελέσεως δημοσίων έργων και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, της
κείμενης εν γένει εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από το
ΥΠΠΟΑ εργασίες (ανωτέρω 26, 31 και 36 σχετ.).
Κύριος του έργου είναι το ν.π.δ.δ. της Ενορίας με την επωνυμία “Ιερός Ναός
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Φρε Αποκορώνου” της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας
και Αποκορώνου.
Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης θα είναι η Περιφέρεια Κρήτης / Π.Ε.
Χανίων.
Προϊσταμένη Αρχή θα είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων και κατά
περίπτωση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης.
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Διευθύνουσα - Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων και όλες οι εργασίες που αφορούν είτε
το αρχιτεκτονικό κέλυφος ή τις τοιχογραφίες της εκκλησίας θα γίνουν με την
επίβλεψη των υπαλλήλων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων, σύμφωνα με την
αριθ. πρωτ. 588/15-2-2016 (ΨΘ014653Π4-ΙΔ4) απόφαση αυτής, την αριθ. πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/512376/340176/8156/2593/1-12-2017
(ΑΔΑ:
Ω55Θ4653Π4-14Π) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού καιτο αριθ.
πρωτ. /ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΑΕΜ/370958 /265723/4973/387/28.9.2018 έγγραφο της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων για την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, και
με τους όρους που αναφέρονται σε αυτές.
Άρθρο 6
Προϋπολογισμός, πόροι και τρόπος χρηματοδότησης του Έργου
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του Έργου ανέρχεται στο ποσό
της εργολαβικής σύμβασης που θα προκύψει μετά την έκπτωση του αναδόχου και
έως του ποσού των εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.
Το Έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε βάρος
των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
της ΣΑΕΠ Κρήτης 002 με Κ.Α. 2013ΕΠ00200010.
Με την αριθ. πρωτ. 41362/19-2-2019 (ΑΔΑ: 6Ζ617ΛΚ-ΩΓΑ) απόφαση του
Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 62.000,00 ευρώ για το
υποέργο αυτού με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΡΕ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ».
Οι πληρωμές του Έργου θα γίνονται τμηματικά από το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Κρήτης προς τον ανάδοχο με βάση τους πιστοποιημένους
λογαριασμούς και τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διαδικασίες
πληρωμών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι
τρίτων, που υπερβαίνουν του παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη
αρμόδια έγκριση.
Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας
ΠΣΠΑ, ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων θα
προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του ΥΠ.ΠΟ.A.
Άρθρο 7
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
αναλαμβάνει την υποχρέωση:
 Να παρακολουθήσει την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με
τις διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας και τις χορηγηθείσες εγκρίσεις.
 Να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της
παρούσας σύμβασης.
 Να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή και κάθε αναγκαία πληροφορία για την άρτια
και έγκαιρη υλοποίηση των προβλεπόμενων στην παρούσα σύμβαση.
 Να παρέχει την υποστήριξή του κατά την υλοποίηση του αντικειμένου της
σύμβασης ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων του Ν. 3028/2002.
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 Να καλύπτει από τον προϋπολογισμό του τα αναγκαία για την εκπλήρωση της
προγραμματικής σύμβασης λειτουργικά έξοδα του φορέα του, όπως τα έξοδα των
υπαλλήλων και των υπηρεσιών του.
 Να συμβάλει στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος για θέματα αρμοδιότητάς του.
Η Περιφέρεια Κρήτης αναλαμβάνει την υποχρέωση:
 Να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 6 της
παρούσας σύμβασης.
 Να υλοποιήσει το Έργο του άρθρου 3 της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και τις χορηγηθείσες εγκρίσεις.
 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει
των σχετικών συμβάσεων.
 Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.
 Να ενημερώνει τους αντισυμβαλλόμενους για την πορεία υλοποίησης του έργου
και για τυχόν θέματα που επηρεάζουν την υλοποίηση του έργου.
 Να συμβάλει στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος
Προγραμματικής Σύμβασης, για θέματα αρμοδιότητάς της.

της

παρούσας

 Να παραδώσει το έργο μετά την ολοκλήρωσή του (οριστική παραλαβή) στον
Κύριο του Έργου.
 Να καλύπτει από τον προϋπολογισμό της τα αναγκαία για την εκπλήρωση της
προγραμματικής σύμβασης λειτουργικά έξοδα του φορέα του, όπως τα έξοδα των
υπαλλήλων και των υπηρεσιών του.
Το Ν.Π.Δ.Δ. της Ενορίας του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Φρε
Αποκορώνου της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου αναλαμβάνει
την υποχρέωση:
 Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.
 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση για
θέματα που τυχόν επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
 Να συμβάλει στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος
προγραμματικής σύμβασης, για θέματα αρμοδιότητάς του.

της

παρούσας

 Να καλύπτει από τον προϋπολογισμό του τα αναγκαία για την εκπλήρωση της
προγραμματικής σύμβασης λειτουργικά έξοδα του φορέα του, όπως τα έξοδα των
υπαλλήλων και των υπηρεσιών του.
Άρθρο 8
Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου
Ο χώρος στον οποίο θα εκτελεστεί το έργο της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης είναι ιδιοκτησίας του Ν.Π.Δ.Δ. της Ενορίας του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου Φρε Αποκορώνου της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου.
Έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας με σχετική
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Πρόκειται για ναό τρίκογχο με τρούλο,
χαρακτηριστικό δείγμα νεώτερης εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής με αξιόλογο
τοιχογραφικό διάκοσμο που έχει φιλοτεχνήσει ο Στυλιανός Καρτάκης, μαθητής του
Φώτη Κόντογλου.
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Σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης (μερικής ή ολικής) της προγραμματικής
σύμβασης λόγω μη συνδρομής των αναφερομένων στο άρθρο 7, το ΥΠ.ΠΟ.Α. δεν
θα φέρει καμιά ευθύνη για τη μη υλοποίηση των όσων προβλέπονται στη σύμβαση
αυτή.
Άρθρο 9
Όργανο Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
και οι αρμοδιότητές του
Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης αυτής
ορίζεται Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη από εκπροσώπους των
συμβαλλομένων με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, ως ακολούθως: δύο (2)
εκπροσώπους του ΥΠ.ΠΟ.Α. (από την ΕΦ.Α. Χανίων), εκ των οποίων ο ένας θα
εκτελεί χρέη προέδρου, δύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας Κρήτης και δύο (2)
εκπροσώπους του Ν.Π.Δ.Δ. της Ενορίας Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Φρε
Αποκορώνου. Ο καθένας από τους συμβαλλόμενους διατηρεί το δικαίωμα να
αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή, με σχετική
γραπτή απόφαση.
Η Επιτροπή αποτελείται από:


Τον κ. Αθανάσιο Μαΐλη, Αρχαιολόγο, Τμηματάρχη Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της ΕΦ.Α. Χανίων, ως Πρόεδρο με
αναπληρώτρια την κ. Αναστασία Ντίνη, Αρχαιολόγο της ΕΦΑ Χανίων.



Την κ. Χρυσούλα Σγουράκη, Συντηρήτρια, Τμηματάρχη Συντήρησης
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ΕΦ.Α. Χανίων με αναπληρωτή τον κ.
Ελευθέριο Βεργεράκη, Αρχιτέκτονα της ΕΦ.Α. Χανίων.



Τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Γύπαρη, ως εκπρόσωπο της
Περιφέρειας Κρήτης / Π.Ε. Χανίων με αναπληρώτρια την κ. Σοφία Μαλανδράκη
Κρασουδάκη Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο στον τομέα Υγείας, Παιδείας
και Πολιτισμού στην Π.Ε. Χανίων.



Τον κ. Στυλιανό Πατρικάκη, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων, ως εκπρόσωπο αυτής με αναπληρώτρια την
κ. Γεωργία Μαζοκοπάκη, ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο της ίδιας
Διεύθυνσης.



Τον Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου π. Ιωάννη Γιαννακό, ως
εκπρόσωπο του Ν.Π.Δ.Δ. της Ενορίας Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Φρε
Αποκορώνου με αναπληρωτή τον Ταμία του Ε.Σ. κ. Ελευθέριο Μαθιουδάκη.



Τον Γραμματέα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Βολουδάκη, ως
εκπρόσωπο του Ν.Π.Δ.Δ. της Ενορίας Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Φρε
Αποκορώνου με αναπληρωτή το μέλος του Ε.Σ. κ. Ιωάννη Κουκουράκη.

Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα
εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο και η παρούσα Σύμβαση και η
πρωτοβουλία για τη συγκρότηση και τη σύγκληση της Επιτροπής θα γίνεται με
πρόσκληση της Προέδρου της.
Έργο της Επιτροπής είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των
εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής, η εποπτεία της εκτέλεσης
των προβλεπόμενων έργων, η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν
δεν ρυθμίζεται με τη Σύμβαση, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των
εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των
συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την
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υλοποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και η επίλυση κάθε
διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που προκύπτει σχετικά με την
ερμηνεία των όρων αυτής και τον τρόπο εφαρμογής της. Επίσης, η ρύθμιση
λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων αναγκαίων για την εφαρμογή των
όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, και η υποβολή
τεκμηριωμένης εισήγησης προς τους συμβαλλόμενους για τυχόν τροποποίηση
των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης ή για τυχόν παράταση αυτής για
εύλογο χρονικό διάστημα.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό
προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον
ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να
αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών
θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα
ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής
δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει τακτικά και
όποτε το απαιτούν οι όροι της παρούσας ή κρίνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής
και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Η Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης συνεδριάζει όπου θα οριστεί από τον Πρόεδρο.
Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να
καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί
και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα
πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη
αφού υπογραφούν.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα
μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά
πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους
φορείς.
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της
Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.
Άρθρο 10
Αντισυμβατική συμπεριφορά – Ρήτρες
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της Σύμβασης αυτής, από
οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει
συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση
αρνήσεως ή αδυναμίας ή αμέλειας προς συμμόρφωση, το αντισυμβαλλόμενο μέρος
έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.
Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την
εφαρμογή των όρων της παρούσας υπάγονται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων
των Χανίων.
Άρθρο 11
Τροποποιήσεις της Σύμβασης
Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα
προγραμματική σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το
αντικείμενο, τους πόρους, το χρονοδιάγραμμα και λοιπούς όρους της σύμβασης,
καθώς επίσης και να παρατείνεται η διάρκειά της, σύμφωνα με το άρθρο 4 της

ΑΔΑ: ΩΥΨΓ7ΛΚ-7ΥΙ
παρούσας, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και
σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών όπου
προβλέπεται.
Απαγορεύεται η τροποποίηση ή συμπλήρωση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου του Έργου της παρούσης προγραμματικής συμβάσεως.
Άρθρο 12
Όρια της Σύμβασης και Τελικές Διατάξεις
Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη εκτέλεσης υποχρεώσεων από
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τις
διατάξεις της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης 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 τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση
δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την
προγραμματική αυτή σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς
απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε έξι (6) πρωτότυπα και
έλαβαν: ένα (1) το ΥΠ.ΠΟ.Α., ένα (1) η ΕΦ.Α. Χανίων, δύο (2) η Περιφέρεια Κρήτης
και δύο (2) το Ν.Π.Δ.Δ. της Ενορίας Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Φρε
Αποκορώνου,
Β) Ορίζει τους Περιφερειακούς Συμβούλους κ. Κωνσταντίνο Γύπαρη ως εκπρόσωπο
της Περιφέρειας Κρήτης, μέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9
της ανωτέρω ΠΣΠΑ, με αναπληρώτρια την κ. Σοφία Μαλανδράκη Κρασουδάκη,
Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο στον τομέα Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού στην
Π.Ε. Χανίων,
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Στην παρούσα απόφαση ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της
Επιτροπής κ. Μανουσάκης Νικόλαος ψήφισε θετικά αναφέροντας τα
παρακάτω:
«Τα έργα αυτά είναι αρμοδιότητα άλλων φορέων (Μητροπόλεων, Υπουργείου
Πολιτισμού) κι από αυτούς θα έπρεπε να υλοποιούνται».
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 04-05-2020

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Προγραμματισμού
Αντώνης Παπαδεράκης

Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας Εμπορίου,
Καινοτομίας και Κοινωνικής
Οικονομίας ΠΚ

Τα Μέλη

ΑΔΑ: ΩΥΨΓ7ΛΚ-7ΥΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση
:Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα
:2813 400.235
e-mail
:tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο 05 Μαίου 2020
Αρ. πρωτ.: 82356

ΠΡΟΣ: - Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων
- Συντονίστρια Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης
ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 14/2020 απόφασης Επιτροπής Προγραμματισμού.
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ.
14/2020 απόφασης της Επιτροπής Προγραμματισμού (πρακτικό Νο 3/04-05-2020), που
αφορά στην Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης
μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Κρήτης και του Ν.Π.Δ.Δ.
της Ενορίας με την επωνυμία «Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Φρε
Αποκορώνου» της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου, για την υλοποίηση
του υποέργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΡΕ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ»

με

ΚΑ

2013ΕΠ00200010

της

ΣΑΕΠ

002

Περιφέρειας

προϋπολογισμού 62.000,00€ με ΦΠΑ.
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Νίκη Βαρδιάμπαση
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Εμπορίου,
Καινοτομίας και ΚοινωνικήςΟικονομίας ΠΚ
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ

Κρήτης,

