
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2019, συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου το Σάββατο 13 Απριλίου 2019 στην αίθουσα «ΜΥΘΟΣ – 
ΕΣΤΙΑΣΗ» περιοχής Τραυλιάτα – Δ.Ε. Λειβαθούς, Δήμου Κεφαλονιάς.  
 
Αριθ. Απόφασης: 89-8/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης 
προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης συνέχεια της από 
12/09/2017 προηγούμενης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής 
ανάπτυξης για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΟΜΗΡΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ, ΔΙΑ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ, 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ Η/Υ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ». 
 
Στην Κεφαλονιά σήμερα ημέρα Σάββατο 13 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 
π.μ. συνήλθαν τα  μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας  
Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και 
ανακηρύχθηκαν με την υπ΄ αριθμ.827/2014 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Κέρκυρας, κατόπιν  της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
29436/32/08.04.2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) προσκλήσεως  του Προέδρου 
του Περιφερειακού Συμβουλίου κου Μωραΐτη Χρήστου, η οποία επιδόθηκε 
μέσα στη νόμιμη προθεσμία, σύμφωνα  με τις  διατάξεις των άρθρων 165, 
167,168 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 6 παρ. 9 του Ν. 4071/11-4-2012. 
 
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :  

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
3. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
4. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
5. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
6. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
7. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
8. Κωνσταντίνος Γκούσης του Θεοδώρου 
9. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
10. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου 
11. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
12. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
13. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
14. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
15. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
16. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
17. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής 
18. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου 
19. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 



20. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους  
21. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
22. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή 
23. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου 

 
Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
 

1. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη 
2. Δημήτριος Μπιάγκης του Σπυρίδωνος 
3. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
4. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου 
5. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου 
6. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
7. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
8. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
9. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου 
10. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου 
11. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου 
12. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ 
13. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου 
14. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου 
15. Σπυρίδων Χαγιάνης (Καμπάνης) του Γερασίμου 
16. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου 
17. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 
 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα (40) 
Περιφερειακών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες είκοσι τρεις (23) και ο 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
--------Παράλειψη----------- 

 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόν ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος, ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς και 
ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής 
Δρακουλόγκωνας. 
                                          --------Παράλειψη----------- 
 
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος 
Μωραϊτης λόγω απουσίας του Γραμματέα του Π.Σ. κ. Δημητρίου Μπιάγκη 
κάλεσε την Αντιπολίτευση να προτείνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να 
εκτελέσει καθήκοντα Γραμματέα. Προτάθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 
Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου. Καθήκοντα Γραμματέα του 
Περιφερειακού Συμβουλίου εκτελεί ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος 
(Τάσος) Σαλβάνος. 

--------Παράλειψη----------- 
 
                                       
Θέμα 9ο  Η.Δ: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής 
Ανάπτυξης συνέχεια της από 12/09/2017 προηγούμενης προγραμματικής 
σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΜΗΡΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ, ΔΙΑ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ, 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ Η/Υ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ». 
 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Με την έναρξη της συζήτησης ο Έπαρχος Ιθάκης κ. Σπυρίδων Τσιντήλας, 
εισηγήθηκε τα κάτωθι: 
 
 

                

 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 
 
Δ/νση: Κτίριο Διοικητηρίου,  
28100 Αργοστόλι 
Τηλ. 26713-60530 
Φαξ: 26710-28462  
email: antipin.kef@pin.gov.gr 
 
 

 
       Αργοστόλι, 04-04-2019   
       Αρ. Πρωτ. :οικ. 28960/6655 
 
       ΠΡΟΣ: 
 
       Περιφερειακό Συμβούλιο     
       Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης σε συνέχεια της από 
12/09/2017 προηγούμενης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης  για 
την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΜΗΡΟΥ – 
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ, ΔΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ 
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ Η/Υ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ».  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

  Ο φορέας μας εισηγείται την αποδοχή  από το Περιφερειακό Συμβούλιο της 
σύναψης εκ νέου προγραμματικής σύμβασης, σε συνέχεια της από 12/09/2017 
προηγούμενης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης  μεταξύ 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Δήμου Ιθάκης, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Υπουργείου 
Πολιτισμού & Αθλητισμού  για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΜΗΡΟΥ – 
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ, ΔΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ 
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ Η/Υ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ 
ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ» . 



 
Με την από 12/09/2017 προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, όπως είχε  

τροποποιηθεί και ίσχυε,  οι συμβαλλόμενοι προχώρησαν στις απαιτούμενες 

διαδικασίες για την εκπλήρωση του αναφερόμενου σκοπού. Ωστόσο έχουν ανακύψει 

διάφορα ζητήματα , τα οποία εν συντομία αναφέρονται ως εξής :  

 (Α) Ο ανάδοχος έχει πραγματοποιήσει την μεταφορά των υλικών στον τόπο του 

έργου, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης της άδειας μικρής κλίμακας 

που απαιτείται εκ μέρους του Δήμου, για να προχωρήσει στην τοποθέτηση τους. 

(Β) Απαιτείται ο καθαρισμός του Δυτικού τμήματος της έκτασης,  προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η μελέτη για την  εφαρμογή των ορίων του γηπέδου από τοπογράφο.  

(Γ)  Κατόπιν έκδοσης της υπ΄ αριθ. Φ666/Γ-03/2018 προκήρυξης της  Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας  για πρόσληψη επιστημονικού και ειδικευμένου 

εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, επιτυχόντες υπήρχαν μόνο 

για την κατηγορία ΠΕ Αρχαιολόγος, οπότε απαιτείται να επαναληφθεί εκ νέου η 

διαδικασία. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, καθώς και άλλων  θεμάτων, τα μέλη της Επιτροπής 

παρακολούθησης , κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής, ομόφωνα  πρότειναν  την 

παράταση της σύμβασης. 

Σύμφωνα όμως με το άρθρο 4 της οικείας σύμβασης στις 12 Μαρτίου του 2019 έχει 

παρέλθει το χρονικό διάστημα (18 μήνες) ισχύος της, οπότε και θα πρέπει να 

συναφθεί εκ νέου  προγραμματική σύμβαση. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν για την τοπική 
κοινωνία με την ανάδειξη της πολιτιστικής  κληρονομιάς της Ιθάκης, από την 
εκτέλεση του έργου, παρακαλούμε όπως εισαχθεί ως θέμα, στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο, η έγκριση της σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης,  σύμφωνα 
με το συνημμένο στην παρούσα σχέδιο. Παράλληλα, παρακαλούμε όπως, το 
Περιφερειακό Συμβούλιο εξουσιοδοτήσει τον  Περιφερειάρχη για την υπογραφή 
της Προγραμματικής Σύμβασης . Τέλος, παρακαλούμε όπως οριστεί  ένας  
εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/Π.Ε. Κεφαλληνίας & Π.Ε. Ιθάκης με 
τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της συγκεκριμένης 
Σύμβασης. 
Το πλήρες κείμενο επισυνάπτεται.        

 

 
 
                                                                                      Ο Αντιπεριφερειάρχης  
                                                                                    Π.Ε.Κεφ/νίας & Π.Ε.Ιθάκης 
 
 
                                                                                   Παναγής Δρακουλόγκωνας  
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

συνέχεια της από 12/09/2017 προηγούμενης προγραμματικής σύμβασης 
πολιτισμικής ανάπτυξης 

 
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΜΗΡΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ, ΔΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ Η/Υ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ».  
 
 Στο Αργοστόλι σήμερα……………………………., οι παρακάτω φορείς καλούμενοι 
στο εξής «συμβαλλόμενοι»: 
1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, νόμιμα εκπροσωπούμενο  από τη Γενική 

Γραμματέα δρα Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, κάτοικο Αθηνών 
2. Ο Δήμος Ιθάκης νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Διονύσιο Στανίτσα, 

κάτοικο Ιθάκης 
3. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, νόμιμα εκπροσωπούμενο για την υπογραφή της 

παρούσης από τον Πρύτανη κ. Γεώργιο Καψάλη, κάτοικο Ιωαννίνων 
4. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη Ιονίων 

Νήσων κ .Θεόδωρο Γαλιατσάτο, κάτοικο Κέρκυρας, 
συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα : 
 

Άρθρο 1 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική 
Σύμβαση, έχοντας  υπόψη το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς και ειδικότερα: 
1. Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 

γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», 
2. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως οι παρ. 1.α και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012), 

3. Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) περί προμηθειών του δημοσίου, 
4. Τις επιταγές του Συντάγματος (75/86/01) {άρθρο 16} και την ειδική νομοθεσία που 

διέπει τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας, σύμφωνα με τις οποίες τα ως άνω Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα ορίζονται ως αυτοδιοικούμενα Ν.Π.Δ.Δ., 

5. Το Π.Δ.104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-08-2014) για τον οργανισμό του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε με το άρ.31 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 
237/Α/31-10-2014),  

6. Το ΠΔ 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Αθλητισμού,...». 

Σ Χ Ε Δ Ι Ο  



7. Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

8. Η υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405 (ΦΕΚ 
706/ΥΟΔΔ/6.10.2015) Απόφαση διορισμού της κας Βλαζάκη Μαρίας στη θέση του 
Μετακλητού Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

9. Την ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295593/35972/691/74/26-10-2015 (ΦΕΚ 
2343/Β/30-10-2015) Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α. για τη «Μεταβίβαση του 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων την Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», 

10. Το Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ 46/Α/ 
23.3.1992). 

11. Την Υ.Α. του ΥΠ.ΠΟ.Α. με αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ ΤΕΞΕΙΟΔΘ/ 
/209751/113161/13855/1327/11.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΜΓ-Μ4Τ) σχετικά με την αίτηση 
θεραπείας της Σπ. Κοντορλή-Παπαδοπούλου κατά της με αρ. πρ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΞΕΙΟΔΘ/78223/38310/5378/651/17-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΟΓ-
ΨΓΝ) Υ.Α. με θέμα «Αίτημα του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας στη θέση «Άγιος 
Αθανάσιος-Σχολή Ομήρου» στην Ιθάκη, κατά το 2013, στο πλαίσιο πενταετούς 
προγράμματος (2013-2017)», 

12. Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 1043231/3125/0010/4-6-2007, ΦΕΚ 249/ΤΔ/18-6-2007 που αναφέρεται 
στην απαλλοτρίωση του χώρου στη θέση Σχολή Ομήρου – Αγ. Αθανάσιος, 

13. Την κήρυξη της θέσης Αγ. Αθανάσιος – Σχολή Ομήρου (με Υ.Α. Α/Φ31/20083/1539 
π.ε’./3-4-76, ΦΕΚ 687/B/24-5-1976) ως αρχαιολογικού χώρου, 

14. Την υπ’ αριθ.               (ΑΔΑ:                        ) και                    ΑΔΑ:                    ) απόφαση 
έγκρισης των όρων της προγραμματικής απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ιθάκης 

15. Την υπ' αριθ.                            (ΑΔΑ:                      ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

16. Την υπ’ αρ.                                 (ΑΔΑ:                            )  απόφαση έγκριση 
νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νησου, Δυτικής 
Ελλάδας & Ιονίου. 

17. Την υπ' αριθ.                                           απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

18. Απόφαση                                  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιθάκης, έγκρισης 
δαπάνης και   δέσμευσης πίστωσης όπως αναφέρεται και στην                  ΑΑΥ (ΑΔΑ:                       
) 

19. Την από 12/09/2017 προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, όπως έχει 
τροποποιηθεί,  για την «Υλοποίηση προγράμματος έργου για την ανάδειξη και 
επισκεψιμότητα, προστασία και συντήρηση των αρχαίων μνημείων στον αρχαιολογικό 
χώρο της Σχολής Ομήρου – Αγίου Αθανασίου Βορείου Ιθάκης, δια έργων καθαρισμού, 
συντήρησης, σχεδίασης, φωτογράφισης, καταγραφής και αρχειοθέτησης σε Η/Υ των 
ευρημάτων αρχαιολογικών ανασκαφών στην Ιθάκη». 

20. To γεγονός ότι δεν προκύπτει από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου.  

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας για την εκτέλεση του εν 
θέματι έργου και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής του. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, η οποία είναι συνέχεια της από 12/09/2017 

σύμβασης, περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την εκτέλεση 
του Προγράμματος και συγκεκριμένα: 

 Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1). 



 Τον σκοπό της Σύμβασης  (άρθρο 2). 
 Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3). 
 Την ισχύ και διάρκεια της Σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα των 

εργασιών(άρθρο 4). 
 Τον φορέα υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης (άρθρο 5). 
 Τον προϋπολογισμό, τους πόρους και τον τρόπο χρηματοδότησης του 

Προγράμματος (άρθρο 6). 
 Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων (άρθρο 7). 
 Το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χρήση του χώρου (άρθρο 8). 
 Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές 

του (άρθρο 9). 
 Τα πνευματικά δικαιώματα επί των αποτελεσμάτων του έργου (Άρθρο 10) 
 Τα προβλεπόμενα σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς – ρήτρες (άρθρο 

11). 
 Τις τροποποιήσεις της σύμβασης (άρθρο 12). 

 
Άρθρο 2 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η συστηματική ανασκαφική έρευνα στη θέση «Άγιος Αθανάσιος-Σχολή Ομήρου» 

στην Εξωγή Βόρειας Ιθάκης, ξεκίνησε το 1995, σύμφωνα με την αρ. πρ. 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α3/Φ33/6099/246/30-03-1995 Υπουργική Απόφαση και συνεχίστηκε μέχρι και 
το 2012 με αδειοδοτήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3028/2002. Η ανασκαφική έρευνα διεξήχθη δια του Τομέα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υπό τη διεύθυνση της Σπ. Κοντορλή-Παπαδοπούλου και με 
χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σε νέο αίτημα της διευθύντριας της 
ανασκαφής για συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας στο πλαίσιο πενταετούς 
προγράμματος (2013-2017), το Υπουργείο Πολιτισμού, κατόπιν ομόφωνης γνωμοδότησης 
του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, εξέδωσε την αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ 
ΤΕΞΕΙΟΔΘ/78223/38310/5378/651/17-10-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΛΟΓ-ΨΓΝ) Υ.Α., με την οποία 
απορρίπτει το αίτημα. Ένας εκ των λόγων απόρριψης του αιτήματος ήταν η μη 
εξασφάλιση της χρηματοδότησης που απαιτείτο για τη διεξαγωγή της έρευνας. Σε 
αίτημα θεραπείας της Σπ. Κοντορλή-Παπαδοπούλου κατά της Απόφασης αυτής, το 
Υπουργείο εξέδωσε την αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ ΤΕΞΕΙΟΔΘ/ 
/209751/113161/13855/1327/11.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΜΓ-Μ4Τ) Υπουργική Απόφαση, με την 
οποία αφενός απορρίπτει την αίτηση θεραπείας και αφετέρου ζητά από τους 
ανασκαφείς, μεταξύ άλλων, να δοθεί πρωταρχική μέριμνα στη συντήρηση των 
οικοδομικών λειψάνων και των κινητών ευρημάτων, να κατατεθεί χρονοδιάγραμμα των 
εργασιών συντήρησης και εμπεριστατωμένη τεχνική έκθεση για ζητήματα προστασίας 
και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων 
Διευθύνσεων του Υπουργείου. 

Με την αρ. πρ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧΦ35/260620/152601/16543/ 
6342/10-10-2015 (ΑΔΑ:7Ζ41Γ-ΡΛΞ) Απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α., εγκρίθηκε η εκτέλεση του 
έργου "Περίφραξη και προστασία του αρχαιολογικού χώρου στη θέση Άγιος Αθανάσιος 
στο Δ.Δ. Εξωγής του Δήμου Ιθάκης", που αφορά στην έγκριση περίφραξης του χώρου 
μήκους 910μ. 

Κατόπιν αυτών, σκοπός της παρούσας είναι, διά της συνεργασίας των τεσσάρων 
φορέων, η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Σχολή Ομήρου – Αγ. 
Αθανάσιος», με τη συντήρηση των ανακαλυφθέντων αρχαίων μνημείων και των 
αρχαιολογικών κινητών ευρημάτων, τα οποία προέκυψαν από την πολυετή ανασκαφική 
έρευνα, καθώς και με την προστασία μέσω κατάλληλης περίφραξης του αρχαιολογικού 
χώρου, γενικό καθαρισμό του χώρου αυτού και δημιουργία διαδρομών, ώστε να καταστεί 
ο χώρος επισκέψιμος, η προαγωγή της αρχαιολογικής επιστημονικής έρευνας, η 



δημιουργία αποκεντρωμένων εστιών επιστημονικής δραστηριότητας, η προσφορά 
αποκτήσεως αρχαιολογικών επιστημονικών εμπειριών στη νέα γενιά και η πρόοδος του 
προγράμματος μελέτης που έχει αρχίσει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην Ιθάκη. 

Από την εκτέλεση του έργου θα προκύψουν πολλαπλά οφέλη για την τοπική 
κοινωνία και οικονομία και ουσιαστική συμβολή στην επιστημονική ανάπτυξη της 
περιοχής και ειδικότερα της Ιθάκης με την ανάδειξη της πολιτιστικής της κληρονομιάς. 

 
Άρθρο 3 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στη συντήρηση, προστασία και 

ανάδειξη των αρχαίων μνημείων στον αρχαιολογικό χώρο της Σχολής Ομήρου – Αγίου 
Αθανασίου βορείου Ιθάκης, με έργα καθαρισμού, συντήρησης, υποδομής επισκεπτών, 
σχεδίασης, φωτογράφισης, καταγραφής και αρχειοθέτησης σε η/υ των ευρημάτων 
αρχαιολογικών ανασκαφών στην εν λόγω θέση. 
Οι πιστώσεις και οι Υποχρεώσεις οικονομικές και διοικητικές που απορρέουν 
από την από 12/09/2017 προηγούμενη προγραμματική  σύμβαση πολιτισμικής 
ανάπτυξης, μεταφέρονται εξολοκλήρου στην παρούσα. 
Το αντικείμενο επιμερίζεται σε τρία υποέργα: 
Υποέργο 1 «Αρχαιολογικές εργασίες πεδίου και αποθήκευσης – Διοικητική 
υποστήριξη», που περιλαμβάνει την αποψίλωση και την απομάκρυνση όλων των 
προϊόντων που προέκυψαν από τη συνεχιζόμενη ανασκαφική έρευνα, τακτοποίηση 
χώρου φύλαξης, αντικατάσταση φθαρμένων τελάρων και πινακίδων, φωτογράφιση των 
εργασιών πριν και μετά την εκτέλεση τους, τη σύνταξη κειμένου και εποπτικού υλικού 
για τις ενημερωτικές πινακίδες, επιστημονική και διοικητική υποστήριξη. 
Υποέργο 2 «Εργασίες συντήρησης και τεκμηρίωσης κινητών ευρημάτων», που 
περιλαμβάνει τη συντήρηση και μελέτη των κινητών ευρημάτων παρελθόντων 
ανασκαφικών περιόδων, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται η καταγραφή τους, η 
σχεδίαση, η φωτογράφιση και η ψηφιακή αρχειοθέτηση. 
Οι εργασίες διαχείρισης/ καταγραφής που εκπονήθηκαν και κοινοποιήθηκαν στον Δήμο 
με το υπ ΄αριθ 884/19-02-2019 έγγραφο, αποτελούν παραδοτέο της παρούσης σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ.1. 
Υποέργο 3 «Εργασίες υποδομής», που περιλαμβάνει: 

1) Προμήθεια εργαλείων και υλικών για τις ανάγκες των Υποέργων 1 και 2.  
2) Περίφραξη. 

Παρατείνεται έως 31/12/2019 η υπ΄ αριθ. 6831/13-12-2019 σύμβαση με τον Μπαξεβάνο 
Νικόλαο του Σπυρίδωνα για την ανάθεση της «προμήθειας υλικών για την περίφραξη του 
αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Αγ. Αθανάσιος-Σχολή Ομήρου» του Δήμου Ιθάκης, 
συνολικού ποσού 14.832,38 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%»  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ.1.     

3) Συμπλήρωση της τοπογραφικής αποτύπωσης και των αρχιτεκτονικών σχεδίων. 
4) Εκπόνηση και υλοποίηση μελετών συντήρησης και στερέωσης των οικοδομικών 

λειψάνων, μετά από έγκριση από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

5) Μελέτη για τη δημιουργία εσωτερικών διαδρόμων για τους επισκέπτες και 
απορροής όμβριων καθώς και εφαρμογή της, μετά από την έγκρισή τους από την 
αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

6) Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων. 
7) Αεροφωτογράφηση. 

Παρατείνεται έως την λήξη της παρούσης η υπ΄ αριθ. 410/2018 απόφαση Δημάρχου περί  
«Απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας αεροφωτογράφισης του αρχαιολογικού χώρου 
«Άγ.Αθανάσιος-Σχολή Ομήρου» του Δήμου Ιθάκης.», συνολικής δαπάνης 2.999,50 ευρώ 



συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%» στον κ. Μαρακαντώνη Νικόλαο, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ.1. 

 
 
 
 
 

Άρθρο 4 
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της από τα 
συμβαλλόμενα μέρη και έχει διάρκεια δεκαοχτώ (18) μήνες.  

Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός ενός έτους, σύμφωνα με το παρακάτω ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα: 

Υποέργο 1: 
1) Αποψίλωση του αρχαιολογικού χώρου (2 μήνες) 
2) Καθαρισμός παλαιοτέρων τομών (2 μήνες) 
3) Απομάκρυνση σανιδωμάτων, τσίγκων, πλεγμάτων, ξύλινων δοκών 

συγχρόνως με την απομάκρυνση προϊόντων καθαρισμού και αποψίλωσης (1 
μήνας) 

4) Τακτοποίηση χώρου φύλαξης (1 μήνας) 
5) Αντικατάσταση φθαρμένων τελάρων και πινακίδων (1 μήνας) 
6) Πλήρης φωτογράφηση των εργασιών πριν και μετά την εκτέλεση τους (12 

μήνες) 
7) Σύνταξη κειμένων και εποπτικού υλικού ενημερωτικών πινακίδων, σε 

συνεννόηση με τον ανασκαφέα του χώρου, Ομότιμο Καθηγητή Προϊστορικής 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο ή 
με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο από πλευράς Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (3 
μήνες). 

8) Επιστημονική και διοικητική υποστήριξη (12 μήνες) 
Υποέργο 2: 

1) Συντήρηση κινητών ευρημάτων (12 μήνες) 
2) Καταγραφή – ψηφιακή αρχειοθέτηση, φωτογράφιση και σχεδίαση 

ευρημάτων (12 μήνες) 
Υποέργο 3 

1) Περίφραξη και δημιουργία εισόδων και φυλακίου (4 μήνες)  
2) Συμπλήρωση τοπογραφικής αποτύπωσης (4 μήνες)  
3) Συμπλήρωση των αρχιτεκτονικών σχεδίων (5 μήνες)  
4) Εκπόνηση και υλοποίηση μελετών συντήρησης και στερέωσης των 

οικοδομικών λειψάνων (12 μήνες)  
5) Μελέτη για τη δημιουργία διαδρομών επισκεπτών και για τη διευθέτηση 

απορροής ομβρίων καθώς και εφαρμογή τους μετά από έγκριση από τις 
αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (12 μήνες)  

6) Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων (1 μήνας)  
7) Αεροφωτογράφιση  

 
Οι περισσότερες από τις παραπάνω εργασίες μπορούν να διεξάγονται παράλληλα. 
 
 
 
 

Άρθρο 5 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 



Το Υποέργο 1 θα εκτελεστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/ΕΦΑ 
Κεφαλληνίας απολογιστικά και με αυτεπιστασία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Το Υποέργο 2 θα εκτελεστεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, διά του Τμήματος Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, σε 
συνδιεύθυνση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας.  

Το Υποέργο 3 θα υλοποιηθεί μέσω αναθέσεων από το Δήμο Ιθάκης, με την 
συνδρομή της Περιφερειακής ενότητας όπου απαιτείται και υπό  εποπτεία της ΕΦΑ 
Κεφαλληνίας.  
"Επιστημονικοί Υπεύθυνοι του έργου εκ μέρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι ο κ. 
Ιωάννης Γ. Λώλος, Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με το αρ. πρ. 6689/2017, από 
21.4.2017, έγγραφο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εκ μέρους της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας είναι η κ. Ελένη Παπαφλωράτου, Προϊσταμένη του 
Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μνημείων, οι οποίοι φέρουν 
την ευθύνη για την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου". 

 
Άρθρο 6 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στις 120.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον 
προϋπολογισμό του Δήμου Ιθάκης (ΚΩΔ. ΚΑΕ 00.67.37.05, Π/Υ 2019 50.000,00€ και ένταξη 
στον ίδιο κωδικό του προϋπολογισμού του 2020 των υπολοίπων  70.000,00€), Στο ποσό 
αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα 
σύμβαση.  
Λαμβάνοντας υπόψη τις διοικητικές διαδικασίες που απαιτείται να γίνουν έως την 
έναρξη του έργου που αναμένεται κατά το 2ο τρίμηνο του 2019, η κατανομή κατ’ έτος της 
δαπάνης είναι :  
ΕΤΟΣ 2019 50.000,00€  
ΕΤΟΣ 2020 70.000,00€  
Η διάθεση της πίστωσης θα γίνεται από το Δήμο Ιθάκης στην Επιτροπή Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τμηματικά και σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των έργων 
για το Υποέργο 2«Εργασίες συντήρησης και τεκμηρίωσης κινητών ευρημάτων».  
Για τα υπόλοιπα Υποέργα η πληρωμή των δαπανών θα γίνεται από τις Οικονομικές 
Υπηρεσίες του Δήμου Ιθάκης. 
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ουδεμία 
απολύτως οικονομική συμμετοχή θα έχουν στη χρηματοδότηση του έργου, για 
οποιαδήποτε αιτία και σε όποιο ύψος κι αν αυτή ανέλθει.  
Οι δαπάνες του έργου αναλύονται ενδεικτικά ως εξής στα τρία υποέργα:  
 
Υποέργο 1 «Αρχαιολογικές εργασίες πεδίου και αποθήκευσης – Διοικητική 
υποστήριξη», που περιλαμβάνει αποψίλωση και απομάκρυνση όλων των προϊόντων 
που προέκυψαν από τη συνεχιζόμενη ανασκαφική έρευνα, τακτοποίηση χώρου φύλαξης, 
αντικατάσταση φθαρμένων τελάρων και πινακίδων, επιστημονική και διοικητική 
υποστήριξη των τριών υποέργων. Για την εκτέλεση του Υποέργου 1 θα προσληφθούν με 
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τον Δήμο Ιθάκης, δύο εργάτες έως 12 
μήνες, ένας ΠΕ Αρχαιολόγος έως 12 μήνες.  
Δαπάνη 30.000€  
Κατανομή 2019                                                                                   15.000,00€ 
Υποέργο 2 «Εργασίες συντήρησης και τεκμηρίωσης κινητών ευρημάτων», που 
περιλαμβάνει τη συντήρηση και μελέτη των κινητών ευρημάτων παρελθόντων 



ανασκαφικών περιόδων, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται η καταγραφή τους, η 
σχεδίαση, η φωτογράφιση και η ψηφιακή αρχειοθέτηση.  
Δαπάνη 10.000€  
Κατανομή 2019                                                                                   10.000,00€  
Υποέργο 3 «Εργασίες υποδομής», που περιλαμβάνει:  
1) Περίφραξη ως η εγκεκριμένη μελέτη. 15.000 Ευρώ  
2) Συμπλήρωση της τοπογραφικής αποτύπωσης και των αρχιτεκτονικών σχεδίων. 5.000 
ευρώ  
3) Εκπόνηση και υλοποίηση μελετών συντήρησης και στερέωσης των οικοδομικών 
λειψάνων. 25.000 Ευρώ  
4) Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία εσωτερικών διαδρόμων για τους επισκέπτες και 
δικτύου απορροής ομβρίων καθώς και υλοποίησή τους. 15.000 Ευρώ  
5) Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και εργαλεία 5.000 Ευρώ  
6) Αεροφωτογράφιση πεδίου πριν και μετά τις εργασίες. 3.000 Ευρώ 
Δαπάνη   68.000,00€ 
Κατανομή 2019                                                                                        25.000,00€ 
Υπόλοιπο αδιάθετο που θα κατανεμηθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις κατά την πορεία του 
έργου                                                                                      12.000,00€ 
 
 
Σύνολο 120.000,00 Ευρώ.  
Κατά την πορεία υλοποίησης του έργου, ενδέχεται να αλλάξει η παραπάνω κατανομή. 

 
 

Άρθρο 7 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Το ΥΠΠΟΑ/ Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας, αναλαμβάνει: 
 Την υλοποίηση του Υποέργου 1 στον συμφωνηθέντα χρόνο και αντί του 

συμφωνηθέντος ποσού, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, και σε άμεση συνεργασία 
με τις αντίστοιχες Οικονομικές και διοικητικές Υπηρεσίες για την απρόσκοπτη 
πληρωμή των δαπανών μισθοδοσίας. 

 Τη συνδιεύθυνση του Υποέργου 2 από κοινού με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 
 Την επιστημονική εποπτεία και την παρακολούθηση της υλοποίησης του Υποέργου 

3, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και 
για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων. 

 Να ενημερώνει το Δήμο Ιθάκης και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δια του επαρχείου 
Ιθάκης για την πρόοδο των εργασιών του έργου, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο 
θέμα που θα προκύψει από την υπογραφή της παρούσης έως το πέρας της εκπόνησης 
του έργου. 

 Να παρεμβαίνει σε οποιοδήποτε στάδιο εκτέλεσης του έργου (ή οποτεδήποτε του 
ζητηθεί από τους υπεύθυνους του έργου) με τις υπηρεσίες του βοηθώντας ή 
ελέγχοντας την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεσή του. 

 Να προβεί σε κάθε αναγκαία διοικητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης και της 
διαθέσεως καταλλήλου διοικητικού/ υπηρεσιακού προσωπικού αυτού ή κατάλληλων 
εξωτερικών συνεργατών και εργατών, σύμφωνα με τις δυνατότητές του και με την 
ισχύουσα νομοθεσία, για την εμπρόθεσμη και επιτυχή διεκπεραίωση των 
διαδικασιών του Προγράμματος και την απολογιστική του τακτοποίηση. 

 Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, να συνεργάζεται με τους 
άλλους συμβαλλόμενους σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να παρέχει κάθε 
δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων 
προβλέπονται στη σύμβαση αυτή. 

2. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αναλαμβάνει: 



 Την υλοποίηση του Υποέργου 2 στον συμφωνηθέντα χρόνο και αντί του 
συμφωνηθέντος ποσού, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Τη συνδιεύθυνση του Υποέργου 2 από κοινού με την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Κεφαλληνίας. 

 Να ενημερώνει το Δήμο Ιθάκης για την πρόοδο των εργασιών του έργου, καθώς και 
για οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα προκύψει από την υπογραφή της παρούσης έως 
το πέρας της εκπόνησης του έργου. 

 Να προβεί σε κάθε αναγκαία διοικητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης και της 
διαθέσεως καταλλήλου διοικητικού/ υπηρεσιακού προσωπικού αυτού ή κατάλληλων 
εξωτερικών συνεργατών και εργατών, σύμφωνα με τις δυνατότητές του και με την 
ισχύουσα νομοθεσία, για την εμπρόθεσμη και επιτυχή διεκπεραίωση των 
διαδικασιών του Προγράμματος και την απολογιστική του τακτοποίηση. 

 Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, να συνεργάζεται με τους 
άλλους συμβαλλόμενους σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να παρέχει κάθε 
δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων 
προβλέπονται στη σύμβαση αυτή. 

3. Ο Δήμος Ιθάκης αναλαμβάνει: 
 Την σύναψη των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου του Υποέργου 1, με τους 

επιτυχόντες της προκήρυξης που θα εκδύσει η ΕΦΑ Κεφαλληνίας.  
 Την υλοποίηση του Υποέργου 3 στον συμφωνηθέντα χρόνο και αντί του 

συμφωνηθέντος ποσού, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. 
 Να καλύψει την οικονομική δαπάνη του έργου. 
 Να παρεμβαίνει σε οποιοδήποτε στάδιο εκτέλεσης του έργου (ή οποτεδήποτε του 

ζητηθεί από τους υπεύθυνους του έργου) με τις υπηρεσίες του βοηθώντας ή 
ελέγχοντας την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεσή του. 

 Να προβεί σε κάθε διοικητική ενέργεια συμπεριλαμβανομένης και της διαθέσεως 
καταλλήλου διοικητικού/υπηρεσιακού προσωπικού αυτού ή κατάλληλων εξωτερικών 
συνεργατών και εργατών σύμφωνα με τις δυνατότητές του και με την ισχύουσα 
νομοθεσία και την εμπρόθεσμη και επιτυχή διεκπεραίωση των διαδικασιών του 
Προγράμματος και την απολογιστική του τακτοποίηση. 

 Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, να συνεργάζεται με τους 
άλλους συμβαλλόμενους σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να παρέχει κάθε 
δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων 
προβλέπονται στη σύμβαση αυτή. 

4. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναλαμβάνει: 
 Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, να συνεργάζεται με τους 

άλλους συμβαλλόμενους σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να παρέχει κάθε 
δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων 
προβλέπονται στη σύμβαση αυτή. 

 Να προβεί στις όποιες αναγκαίες ενέργειες οι οποίες θα υποδεικνύονται από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, με σκοπό τη διευκόλυνση της πορείας 
εκτέλεσης του έργου και οι οποίες απορρέουν αποκλειστικά και μόνο από τις 
αρμοδιότητές της εκάστου υπηρεσίας της ΠΙΝ. Σε κάθε περίπτωση, οι Υπηρεσίες της 
ΠΙΝ δεν  θα αναλαμβάνουν τις ενέργειες εκείνες, για τις  οποίες προβλέπεται 
πίστωση από την παρούσα προγραμματική σύμβαση.     

 Να προβεί στην διοικητική συνδρομή όπου απαιτείται με την διάθεση καταλλήλου 
υπηρεσιακού προσωπικού όταν δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα στον Δήμο Ιθάκης.. 

Οι συμβαλλόμενοι διευκρινίζουν ότι τα δικαιώματα κυριότητας και χρήσεως του 
εξοπλισμού, των υλικών και εργαλείων  συγκόλλησης – συντήρησης, τα οποία θα 
αγορασθούν στο πλαίσιο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εφεξής 
παραμένουν στον Δήμο Ιθάκης. 



Όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα θα φυλάσσονται προσωρινά στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ιθάκης με εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 
Άρθρο 8 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
Ο χώρος, στον οποίο θα εκτελεστεί το έργο της παρούσας Προγραμματικής 

Σύμβασης έχει απαλλοτριωθεί (με δαπάνη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Δήμου 
Ιθάκης) για αρχαιολογικούς σκοπούς (ΦΕΚ 668/Δ/5-8-2002) και ανήκει στο ΥΠΠΟΑ.  

 
 
 
 

Άρθρο 9 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης αυτής ορίζεται Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη από εκπροσώπους των συμβαλλομένων (με 
τους νόμιμους αναπληρωτές τους), ως ακολούθως:  
1) Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Ιθάκης,  ……………………………, αναπληρούμενο από 
τον                              ,  
2) Έναν εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,                           , αναπληρούμενο από 
τον Αναπλ. Καθηγητή                                           . 
3) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,                                 
αναπληρούμενη από                                  ." 
4) Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,                             αναπληρούμενο από 
τον                                       . 
Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται εκ προοιμίου ο εκπρόσωπος του 
Δήμου Ιθάκης. 
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί                        Υπάλληλος με αναπληρωτή τον                        
υπάλληλο Διοικητικών Υπηρεσιών  
Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα 
Προγραμματική Σύμβαση και η πρωτοβουλία για την συγκρότηση και την σύγκληση της 
Επιτροπής θα γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου της. 
Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής της 
Προγραμματικής Σύμβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών,  
η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με τη Σύμβαση, η εν 
γένει επίλυση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται, η έγκριση ειδικότερων 
ρυθμίσεων στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και η υποβολή προτάσεων προς τους 
συμβαλλόμενους για τυχόν τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης. 
Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει σε τακτικές συνεδριάσεις 
και όποτε το απαιτούν οι όροι της παρούσας ή κρίνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή δύναται να πλαισιώνεται από εξειδικευμένο  προσωπικό ή ειδικούς 
επιστήμονες, με γνώση του αντικειμένου της Σύμβασης όταν και εφόσον ζητηθεί από 
αυτή, για να εκφράζουν άποψη πάνω σε ειδικά επιστημονικά θέματα, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου.  
Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει 
οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης με σχετική απόφασή 
του. 
Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους. 
 

Άρθρο 10 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 



Τα δικαιώματα που απορρέουν από την ανάδειξη των αποκαλυφθέντων 
αρχαίων, ανήκουν αποκλειστικά στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο Δήμος Ιθάκης και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχουν το 
δικαίωμα χρήσης των αποτελεσμάτων του έργου με αναφορά στο Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και κατόπιν της έγγραφης σύμφωνης γνώμης αυτού. 

Άρθρο 11 
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΡΗΤΡΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης,  που 
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα 
άλλα μέρη το δικαίωμα να αξιώσουν αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε 
εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από 
της πλευράς του ενός μέρους έχουν οι αντισυμβαλλόμενοι το δικαίωμα να καταγγείλουν 
τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική 
ζημιά. 

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και 
την εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των 
Δικαστηρίων της Κεφαλονιάς. 

 
Άρθρο 12 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και μετά από έγκριση 

των αρμοδίων για κάθε φορέα οργάνων, 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, για λόγους που αφορούν αποκλειστικά την ολοκλήρωση του έργου. 

Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε έξι αντίτυπα υπογεγραμμένα από όλα τα 
συμβαλλόμενα μέρη. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Η Γενική Γραμματέας 

 
 
 

Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 

Για το Δήμο Ιθάκης 
Ο Δήμαρχος Ιθάκης 

 
 
 

Διονύσιος Στανίτσας 
Για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Ο Πρύτανης 
 
 

 
Γεώργιος Καψάλης 

Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων 

 
 

 
Θεόδωρος Γαλιατσάτος 

 
--------Παράλειψη-------- 

 
Στη συνέχεια ο Έπαρχος Ιθάκης κ. Σπυρίδων Τσιντήλας, προέβη σε 
διόρθωση επί του σχεδίου της Προγραμματικής και συγκεκριμένα στην παρ. 4 
του άρθρου 7, όπου  εκ παραδρομής γράφτηκε ¨ Να προβεί στις όποιες 
αναγκαίες ενέργειες οι οποίες θα υποδεικνύονται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του έργου, με σκοπό τη διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης 
του έργου και οι οποίες απορρέουν αποκλειστικά και μόνο από τις 
αρμοδιότητές της εκάστου υπηρεσίας της ΠΙΝ. Σε κάθε περίπτωση, οι 
Υπηρεσίες της  ΠΙΝ δεν θα αναλαμβάνουν τις ενέργειες εκείνες, για τις οποίες 



προβλέπεται  πίστωση από την παρούσα προγραμματική σύμβαση¨, αντί του 
ορθού  ¨Να προβεί στις όποιες αναγκαίες ενέργειες οι οποίες θα 
υποδεικνύονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, με σκοπό τη 
διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης του έργου και οι οποίες απορρέουν από 
τις αρμοδιότητές της¨. 
 

--------Παράλειψη-------- 
 
Στη συνέχεια αφού πήρε το λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας πρότεινε ως μέλος στην κοινή επιτροπή 
παρακολοπύθησης της σύμβασης τον Έπαρχο Ιθάκης, κ. Σπυρίδων 
Τσιντήλα, με αναπληρωτή του, τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνιάς & 
Ιθάκης, κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα. 
 

-------Παράλειψη-------- 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. 
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
 
     1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
     2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 

3. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
4. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
5. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
6. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
7. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
8. Κωνσταντίνος Γκούσης του Θεοδώρου 
9. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
10.Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου  
11.Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσόστομου 
12. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
13. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
14.Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
15. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
16. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
17.Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος  
18.Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
19.Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 

 
--------Παράλειψη-------- 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων: 
 

   Εγκρίνει την Προγραμματική Σύμβαση, μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Ιθάκης 
και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: 
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΜΗΡΟΥ – 



ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ, ΔΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ 
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ Η/Υ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ». 

   Εγκρίνει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο Προγραμματικής 
Σύμβασης, μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Ιθάκης και του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΜΗΡΟΥ – 
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ, ΔΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ 
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ Η/Υ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ». 

   Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Ιθάκης και του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: 
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΜΗΡΟΥ – 
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ, ΔΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ 
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ Η/Υ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ». 

   Ορίζει ως μέλος στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της 
σύμβασης, τον Έπαρχο Ιθάκης, κ. Σπυρίδων Τσιντήλα, με 
αναπληρωτή του, τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνιάς & Ιθάκης, 
κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα, ως η διαμορφωθείσα εισήγηση.                 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. Αριθμό: 89-8/13.04.2019   
  
    Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                          Ο Γραμματέας Π.Σ.  
 
 
 
   Χρήστος Μωραΐτης                           Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος 
 
                                                                                                


