
  
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: 94-8/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Λευκάδας, για την 
υλοποίηση του έργου: «Ανασκαφή και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου 
Λευκάδας – Β΄φάση». 
 
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----------- 

 
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----------- 
 
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 κος Χρήστος 
Μωραΐτης ανακοίνωσε ότι  ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος 
Χαλικιάς προτείνει για συζήτηση το θέμα: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και του Δήμου Λευκάδας, για την υλοποίηση του έργου: 
«Ανασκαφή και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Λευκάδας – Β΄φάση». 
 
Το σώμα ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση του θέματος: Έγκριση σύναψης 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του 



Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Λευκάδας, για την 
υλοποίηση του έργου: «Ανασκαφή και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου 
Λευκάδας – Β΄φάση». 
 

--------Παράλειψη---------- 
 
Θέμα 14ο  Ε.Η.Δ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
του Δήμου Λευκάδας, για την υλοποίηση του έργου: «Ανασκαφή και Ανάδειξη 
του Αρχαίου Θεάτρου Λευκάδας – Β΄φάση». 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Με την έναρξη της συζήτησης ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας κ. Θεόδωρος 
Χαλικιάς, αφού αρχικά προέβη σε διόρθωση στο σχέδιο της Προγραμματικής 
και συγκεκριμένα στο Παράρτημα 1 που αναφέρεται στον κανονισμό 
Λειτουργίας της Κοινής Επιτροπής στην παρ. 4 όπου αντικατέστησε ¨τα 
τέσσερα μέλη¨ με το ορθό ¨τρία μέλη¨, εισηγήθηκε τα κάτωθι: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                          

           Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                        
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ  &  A Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Υ
    Γ Ε Ν Ι Κ Η  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  Α Ρ Χ Α Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν                            
    Κ Α Ι  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ  Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ  
        Eφορεία Αρχ/των Αιτ/νίας και Λευκάδoς

ΠΡΟΣ: 1. Δήμο Λευκάδας
            Διοικητήριο Λευκάδας 31100
            info@lefkada.gov.gr

2. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περιφερειακή Ενότητα 
Λευκάδας
Διοικητήριο Λευκάδας
Λευκάδα 31100
tchalikias@pin.gov.gr

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
FAX
E-mail
Πληροφορίες

:
:
:

:
:

I. I. Mάγερ 20
30 200 - Μεσολόγγι
(26310) 55654
(26310) 55653
efaait@culture.gr
Bίβιαν Στάικου

ΘΕΜΑ
: Διαβίβαση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του 

έργου «Ανασκαφή και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Λευκάδας – Β’ φάση»  
 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής 
Ανάπτυξης για το έργο «Ανασκαφή και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Λευκάδας» που αφορά 
στην υλοποίηση της Β’ φάσης του έργου και παράτασης διετίας της αρχικής σύμβασης και 
παρακαλούμε για την έγκρισή της από τα αρμόδια Συμβούλια του Δήμου και της Περιφέρειας 
αντίστοιχα. 

                                                                            Η Προϊσταμένη της Εφορείας
    

                                                                                                       ΒΙΚΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
                                                                                                                Αρχαιολόγος   

Συνημ.
1 σχέδιο προγραμματικής σύμβασης

Ακριβές Αντίγραφο
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος
ΣΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

mailto:info@lefkada.gov.gr
mailto:tchalikias@pin.gov.gr
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
«ΑΝΑΣΚΑΦΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 Β’ ΦΑΣΗ» 

 

Στην Αθήνα σήμερα  ……….  οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, εκπροσωπούμενο από τη Γενική  
Γραμματέα, δρα Μαρία Βλαζάκη, κάτοικο Αθηνών, 
Ο Δήμος Λευκάδας, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Λευκάδας, κ. Κωνσταντίνο 
Δρακονταειδή, κάτοικο Λευκάδας, 
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ. Θεόδωρο 
Γαλιατσάτο, κάτοικο Κέρκυρας,  
συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 

Προοίμιο 

Μεταξύ των συμβαλλόμενων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, με την 

οποία καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διατάξεις 

υλοποίησής της.  

Η παρούσα σύμβαση αποτελεί συνέχεια της υλοποίησης της από 15.11.2016 προγραμματικής 

σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης «Ανασκαφή – Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου 

Λευκάδος». Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κρίθηκε απαραίτητη η βελτίωση του 

υφιστάμενου δρόμου πρόσβασης στο αρχαίο θέατρο καθώς και επιπλέον εργασίες 

τεκμηρίωσης του μνημείου και για το λόγο αυτό υπογράφεται η παρούσα.  

Σκοπός της παρούσας σύμβασης  είναι  ο καθαρισμός, η ανασκαφή, η αποτύπωση και η 

ανάδειξη της θέσης του αρχαίου  θεάτρου  της αρχαίας Λευκάδας , το οποίο βρίσκεται στη 

βορειοανατολική πλαγιά του μεσαίου λοφίσκου του «Κούλμου», όπου διαμορφώνεται 

αμφιθεατρικό κατωφερές κοίλωμα που απολήγει σε ένα επίμηκες επίπεδο τμήμα.  

Οι γνώσεις μας  για  το  αρχαίο θέατρο της πόλης ήταν περιορισμένες, καθώς η ύπαρξή του 

δεν αναφέρεται καθόλου στις αρχαίες πηγές. Στις αρχές του 20ου αιώνα είχε 

πραγματοποιηθεί ολιγοήμερη ανασκαφική έρευνα υπό τη διεύθυνση του Γερμανού 
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αρχαιολόγου Ε. Krüger, συνεργάτη του W. Dörpfeld, στην εν λόγω τοποθεσία. Τα 

αποτελέσματα της ανασκαφής δεν  δημοσιεύτηκαν  διεξοδικά,  αλλά  στα  ανασκαφικά  

ημερολόγια και σχέδια  αναφέρεται ο εντοπισμός  στοιχείων που σχετίζονται με αρχαίο 

θέατρο. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας πραγματοποίησε 

δοκιμαστικές τομές, με την οικονομική  υποστήριξη  του  Δήμου Λευκάδας,  οπότε  και  

αποκαλύφθηκαν  σειρές  εδράνων, λαξευμένες  στον  βράχο, σε κακή κατάσταση, στοιχεία 

της ορχήστρας και αναλημματικοί τοίχοι. Προς  το παρόν οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες  

του μνημείου παραμένουν άγνωστες. 

Ταυτόχρονα με τις εργασίες στο θέατρο θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός και αποτύπωση 

ναόσχημου κτιρίου και λοιπών αρχιτεκτονικών καταλοίπων που βρίσκονται στην ευρύτερη 

περιοχή του θεάτρου. 

Για  τις  προαναφερθείσες  εργασίες  (προστασία  και ανάδειξη  του αρχαίου θεάτρου και  του 

περιβάλλοντος χώρου) απαιτούνται μία σειρά συντονισμένων ενεργειών. Βασικός στόχος 

είναι η ανασκαφή και η προστασία του ίδιου του μνημείου από φυσικούς και ανθρωπογενείς 

παράγοντες που προκαλούν τη βαθμιαία φθορά του. Ήδη σε παλαιότερους χρόνους 

αφαιρέθηκαν λίθινα τμήματα του κοίλου, ενώ με τον καιρό και εξαιτίας της ημικυκλικής 

μορφής του κοίλου συσσωρεύονται απορρίμματα και νεότερες επιχώσεις . 

Για το σχεδιασμό και την  εκτέλεση των προβλεπόμενων  επεμβάσεων, που θα συμβάλλουν 

στην αποκάλυψη και ανάδειξη του θεάτρου και γενικότερα του αρχαιολογικού χώρου, 

απαιτείται η συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας, η οποία θα εκπονήσει  μια σειρά μελετών 

και εργασιών. 

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 

1) Επιπρόσθετες αποψιλώσεις και καθαρισμός του χώρου του αρχαίου θεάτρου, 

συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας, καθώς και βελτίωση του δρόμου πρόσβασης προς 

το θέατρο. 

2) Μελέτη αποτύπωσης τοπογράφησης του αρχαιολογικού χώρου και του κατακείμενου 

αρχαιολογικού υλικού καθώς και τοπογραφική αποτύπωση με τρισδιάστατο σαρωτή. 

3) Πλήρης φωτογραφική τεκμηρίωση και αεροφωτογράφιση. 

4) Σήμανση - ενημερωτικές πινακίδες. 

 Τα ανωτέρω αποτελούν πρόδρομες εργασίες  για τη σύνταξη μελέτης στερέωσης και 

ανάδειξης του μνημείου. 
 

 Κατά την διάρκεια υλοποίησης της από 15.11.2016 προγραμματικής σύμβασης  

εκτελέστηκαν οι παρακάτω εργασίες:  
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 Κοπή  ελαιόδεντρων  στο χώρο που καταλαμβάνει η ορχήστρα και τμήμα του κοίλου. 

 Αποδόμηση των νεώτερων αποθηκευτικών κτισμάτων που βρίσκονταν στο χώρο του 

κοίλου. . 

 Ανασκαφικές εργασίες στο Ν, Δ και ΝΔ τμήμα του κοίλου και δοκιμαστικές τομές 

στον χώρο  της ορχήστρας. 

 Αποχωματώσεις και απομάκρυνση των φερτών επιχώσεων από τον χώρο της 

ανασκαφής. 

Άρθρο 1 

Νομική Βάση και Περιεχόμενα Σύμβασης 
 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση στηρίζεται: 

 

1. στο Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα το 

άρθρο 100 αυτού, όπως οι παρ. 1α και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 

10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85), 

2. στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των 

αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», 

3. Στο ΠΔ 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) « Ανασύσταση των Υπουργείων 

Πολιτισμού και Αθλητισμού,...». 

4. Στο Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ Α’7/22.1.2018), «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού» 

5. Στο Π.Δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α/29-08-2018 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών 

Υπουργών & Υφυπουργών» 

6. Στην υπ. 

αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΤΔΑΔΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405/6-

10-2015 _ΦΕΚ 706/ΤΥΟΔΔΤ/2015) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με την οποία διορίζεται η Μαρία Βλαζάκη 

Γενική Γραμματέας του ΥΠΠΟΑ  

7. Στην ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/155934/482/5-4-2018 ( ΦΕΚ 1298 /Β/12-4-2018) 

Υπουργική Εξουσιοδοτική Απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής 

«Με εντολή Υπουργού ή /και «Με εντολή Υφυπουργού» κατά περίπτωση στον 

Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας 

Πολιτισμού), Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, 
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Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».  

8. Στο αρ. 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α΄/5-8-1991), 

9. στο Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/4.3.2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν 

γένει έργων» 

10. Στις διατάξεις του Ν. 3812/09 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο 

Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/234/28.12.2009) 

11. Στο αρ. 1 παρ. 6 περ. στ  ́του Ν. 1256/1982 

12. Στο άρθρο 43, παρ. 5 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35Α/23-02-2012) 

13. Στην υπ΄αρ. ΥΠΠΟ.ΑΡΧ/Α1/Φ12/181501022 Υ.Α. «Θεσμοθέτηση ζωνών Α και Β 

προστασίας και χρήσεων γης του αρχαιολογικού χώρου της Λευκάδας» (ΦΕΚ 

822/Β/25.9.1995). 

14. Στην με αριθμ. …………. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, για την 

έγκριση των όρων της παρούσας, (συμπληρώνεται από τον Δήμο Λευκάδας ) 

15. Στην υπ΄ αρ. …………..της …… Συνεδρίασης της ….. 201… απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων για την έγκριση σύναψης 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α., της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

και του Δήμου Λευκάδας για την υλοποίηση και χρηματοδότηση του έργου 

«ΑΝΑΣΚΑΦΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». 

16. Στην υπ΄αρ. …..απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων για την 

έγκριση χρηματοδότησης της προγραμματικής σύμβασης (για την έγκριση 

δέσμευσης του ποσού) 

17. Η υπ΄αρ. …..απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας (για την έγκριση 

δέσμευσης του ποσού ) 

18. Στο γεγονός ότι δεν προκύπτει από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση 

Πολιτισμικής Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου. 

19.  Στο ΠΔ.24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/4.3.2019) «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών 

Έργων» 
 

 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες  που θα 

ισχύουν για την εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα: 

 Το προοίμιο, τη νομική βάση  και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1) 

 Τον σκοπό της Σύμβασης (άρθρο 2) 
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 Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3) 

 Την ισχύ και τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 4) 

 Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης (άρθρο 5) 

 Το φορέα υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης (άρθρο 6) 

 Τον προϋπολογισμό, τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο της  

χρηματοδότησης (άρθρο 7) 

 Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 8). 

 Το ιδιοκτησιακό καθεστώς- χρήση χώρου (άρθρο 9). 

 Το όργανο παρακολούθησης της Σύμβασης και τις αρμοδιότητες του (άρθρο 10) 

 Τα προβλεπόμενα σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς - ρήτρες (άρθρο 11) 

 Την τροποποίηση της Σύμβασης (άρθρο 12) 

 Τα πνευματικά δικαιώματα επί των αποτελεσμάτων του έργου (άρθρο 13) 

 Τα όρια της Σύμβασης και τις τελικές διατάξεις (άρθρο 14). 

 

Άρθρο 2 

Σκοπός της Σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση έχει σκοπό τον καθαρισμό, την ανασκαφή, την αποτύπωση, την 

τεκμηρίωση και την ανάδειξη του θεάτρου της αρχαίας Λευκάδας, προκειμένου να 

διαφυλαχθεί και να αναδειχθεί η τεράστια αρχαιολογική και πολιτιστική του αξία.  

 

Άρθρο 3 

Αντικείμενο της Σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο καθαρισμός, ανασκαφή, αποτύπωση, τεκμηρίωση και 

ανάδειξη του θεάτρου της αρχαίας Λευκάδας. Η συνολική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό 

των 158.531,77 € με Φ.Π.Α. 

Ειδικότερα η σύμβαση  θα περιλαμβάνει:  

1. Εκτεταμένες αποψιλώσεις και καθαρισμό του χώρου του αρχαίου θεάτρου, 

ανασκαφική έρευνα, καθώς και βελτίωση του δρόμου πρόσβασης προς το θέατρο  

Απαιτείται συμπληρωματική αποψίλωση, απομάκρυνση της αυτοφυούς βλάστησης 

και εκρίζωση των εναπομείναντων ελαιόδεντρων. Εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί 

αφαίρεση και απομάκρυνση των σύγχρονων επιχώσεων, τακτοποίηση- ταξινόμηση του 

αποδομημένου αρχαίου υλικού, προετοιμασία του χώρου (τοπογραφικές εργασίες, χάραξη 

καννάβου κ.λ.π.), συστηματική ανασκαφική έρευνα, καθώς και βελτίωση του δρόμου προς 
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το θέατρο. Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την αρχαιολογική 

επιστημονική δεοντολογία και θα συνοδεύονται από τις άμεσες σωστικές επεμβάσεις 

στερέωσης που ενδεχομένως κριθούν απαραίτητες μετά τον καθαρισμό του μνημείου.  

Για την εκτέλεση του έργου απαιτείται η πρόσληψη δυο (2) αρχαιολόγων και 

κυμαινόμενου αριθμού εργατών, έως είκοσι (20), ανάλογα με τις ανάγκες του 

ανασκαφικού έργου. Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει από την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας κατά τις κείμενες διατάξεις.  

Επιπλέον απαιτείται η αγορά ανασκαφικού εξοπλισμού και αναλωσίμων, καθώς και η 

χρήση σκαπτικού μηχανήματος. Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού και του 

εξοπλισμού/αναλωσίμων για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας θα καλυφθεί 

από τον προϋπολογισμό της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.  

2. Μελέτη αποτύπωσης, τοπογράφησης του αρχαιολογικού χώρου και του κατακείμενου 

αρχαιολογικού υλικού καθώς και αποτύπωση με τρισδιάστατο σαρωτή 

3. Πλήρης φωτογραφική τεκμηρίωση και αεροφωτογράφηση.  

4. Σήμανση – ενημερωτικές πινακίδες.   

5. Μελέτη Στερέωσης και Ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου Λευκάδος 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των  158.531.77  ευρώ. 

 
 

Άρθρο 4 
Ισχύς και Διάρκεια της Σύμβασης 

 
Η διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ορίζεται στους (24) εικοσιτέσσερις  

μήνες που άρχονται από την ημερομηνία υπογραφής της. 

 
 

Άρθρο 5 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Σύμβασης 

Οι εργασίες θα εκπονηθούν και θα παραδοθούν στους (24) εικοσιτέσσερις  μήνες από την 

ημερομηνία έναρξης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης. Συγκεκριμένα, το 

χρονοδιάγραμμα των εργασιών της παρούσας προγραμματικής σύμβασης διαμορφώνεται ως 

εξής:  

1.Εκτεταμένες αποψιλώσεις και καθαρισμός του χώρου του αρχαίου θεάτρου, 

ανασκαφική έρευνα, καθώς και βελτίωση του δρόμου πρόσβασης προς το θέατρο 

Χρονική διάρκεια: Ημερομηνία υπογραφής της παρούσας έως 24 μήνες 
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2. Μελέτη αποτύπωσης, τοπογράφησης του αρχαιολογικού χώρου και του κατακείμενου 

αρχαιολογικού υλικού καθώς και αποτύπωση με τρισδιάστατο σαρωτή 

Χρονική διάρκεια: Ημερομηνία υπογραφής της παρούσας έως 24 μήνες 

3. Πλήρης φωτογραφική τεκμηρίωση και αεροφωτογράφηση.  

Χρονική διάρκεια: Ημερομηνία υπογραφής της παρούσας έως 24 μήνες 

4. Σήμανση – ενημερωτικές πινακίδες.   

Χρονική διάρκεια: Ημερομηνία υπογραφής της παρούσας έως 24 μήνες 

5. Μελέτη Ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου Λευκάδος 

Χρονική διάρκεια: Ημερομηνία υπογραφής της παρούσας έως 24 μήνες 

Σημειώνεται ότι οι εργασίες αποτύπωσης θα υλοποιούνται ανάλογα με την εξέλιξη της 

ανασκαφής και η ψηφιακή σάρωση του μνημείου θα υλοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της 

ανασκαφής όπως και η σύνταξη της μελέτης στερέωσης και ανάδειξης του μνημείου. Η 

αεροφωτογράφηση θα πραγματοποιηθεί στο τέλος κάθε ανασκαφικής περιόδου.  

 

Άρθρο 6 

Φορέας υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης 

Φορέας υλοποίησης του Προγράμματος θα είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας 

& Λευκάδας, ενώ Διευθύντρια του προαναφερθέντος Προγράμματος ορίζεται η κα Ολυμπία 

Βικάτου, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας. 

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με αυτεπιστασία και απολογιστικά από 

την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας, σύμφωνα με την κείμενη εν 

γένει Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και τις κατευθύνσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης 

της Σύμβασης που συγκροτείται με το άρθρο 10 της παρούσης. 

 

Άρθρο 7 

Προϋπολογισμός- Πόροι – Χρηματοδότηση- προκαταβολή 

7.1. Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό  της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων και του Δήμου Λευκάδος. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 158.531,77 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

(ΚΩΔΙΚΟΣ  ……….. με τίτλο «……………………….».)  και το Δήμο Λευκάδας ( 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ……….. με τίτλο «……………………….».)Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται 

όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση. Οι δαπάνες που 

Σχόλιο [u1]: Θα υπάρχουν 2 
αναλήψεις από τους φορείς? Να 
αναφερθούν τα ποσά που κάθε 
φορέας αναλαμβάνει με τα 
στοιχεία των αποφάσεων 
δέσμευσης ΣΑΕΠ (και στο 
Προοίμιο). 
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θα πραγματοποιύνται από τον φορέα υλοποίησης θα εξοφλούνται από τους κύριους 

φορείς χρηματοδότησης απευθείας στους δικαιούχους.  

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης 

θα καλύπτονται με δικαιολογητικά και παραστατικά δαπανών σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία που θα εκδίδονται στο όνομα των Φορέων Χρηματοδότησης.  

1. Ο κάθε λογαριασμός που θα συντάσσεται για πληρωμή θα περιέχει τις ποσότητες 

εργασιών και τις δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά στο έργο.  

2. Η εκταμίευση θα γίνεται από τους Φορείς Χρηματοδότησης του έργου, την 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Περιφερειακό Ταμείο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και 

τον Δήμο Λευκάδος), βάσει πιστοποιήσεων και λογαριασμών υπογεγραμμένων από 

την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία του Φορέα Υλοποίησης (ή θα μπει η ΕΦΑ?) που 

έχει την ευθύνη της επίβλεψης των εργασιών. 

3. Σε κάθε καταβολή, το αντίστοιχο ποσό θα εισπράττεται από τον Φορέα Διαχείρισης 

(Περιφέρεια …..) απ’ ευθείας με την έκδοση του αναγκαίου και προβλεπόμενου από 

την ισχύουσα Νομοθεσία παραστατικού είσπραξης. Πλήρες αρχείο των εγγράφων του 

έργου (διακηρύξεις, συμβάσεις, τιμολόγια, εντάλματα πληρωμής, πρωτόκολλα 

παραλαβής) θα υπάρχει στον φάκελο του Έργου που τηρείται από την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδος από την οποία η Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων και ο  Δήμος Λευκάδος  μπορούν να ζητήσουν  ανά πάσα στιγμή επικυρωμένα 

αντίγραφα. Το αρχείο θα φυλάσσεται και θα επιδεικνύεται σε ενδεχόμενους ελέγχους. 

 

Άρθρο 8 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων 

   

Α) Το ΥΠ.ΠΟ.Α, διά της ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας, το οποίο ορίζεται η 

προϊσταμένη Αρχή του έργου,  υλοποιεί και επιβλέπει το εν λόγω έργο.  

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απευθείας εξαγοράς των ιδιοκτησιών από τον Δήμο 

Λευκάδας ή με την εξασφάλιση της έγγραφης  σύμφωνης γνώμης των ιδιοκτητών,  

αναλαμβάνει : 

1. να προχωρήσει άμεσα στην εκτέλεση με αυτεπιστασία των εργασιών που 

απαιτούνται, προωθώντας τις διαδικασίες και εγκρίσεις που απαιτούνται προς 

τούτο, έχοντας και την επιστημονική εποπτεία του έργου.  

2. να ολοκληρώσει τις εργασίες της σύμβασης  εντός του  οριζόμενου από την 

παρούσα χρονοδιαγράμματος,   

Σχόλιο [u2]: Αυτό παρατείνει 
πιθανώς την διάρκεια της ΠΣ? Η 
ολοκλήρωση της απευθείας 
εξαγοράς είναι προαπαιτούμενο 
για την έναρξη των εργασιών του 
άρθρου 3? Εάν ναι, παρακαλώ να 
διευκρινιστεί, προκειμένου να 
διαμορφωθεί το σχετικό άρθρο για 
τη διάρκεια. Επισημαίνεται ότι η 
παρούσα διατύπωση στο άρθρο 8Α 
καθιστά υπό αίρεση την έναρξη 
ισχύος της ΠΣ, σε αντίθεση με την 
παρούσα διατύπωση  του άρθρου 4 
που αναφέρει ότι η έναρξή της 
(και συνακόλουθα η διάρκεια 24 
μήνες) καθορίζεται από την 
υπογραφή της από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. Επίσης, 
κατωτέρω στο άρθρο 9 αναφέρεται 
ότι έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι 
έγγραφες σύμφωνες γνώμες των 
ιδιοκτητών. Να επιβεβαιωθεί και 
να προστεθούν στο Προοίμιο οι 
σύμφωνη γνώμη τους.  



 9 

3.  να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και να παρέχει 

κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην 

παρούσα σύμβαση. 

4. να συνεργάζεται με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη σε όλη την διάρκεια της 

σύμβασης και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη και ουσιαστική υλοποίηση 

όσων προβλέπονται στην παρούσα.  

5. να προσκομίσει στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και στο Δήμο Λευκάδας μετά την 

ολοκλήρωση του έργου, βεβαίωση εκτέλεσης και παραλαβής του έργου. 

6. Την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη προς την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης, ενημερώνοντας τα μέλη της και προετοιμάζοντας τις 

συνεδριάσεις της, αποστέλλοντας τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες πριν την 

πραγματοποίηση της συνεδρίασης κάθε σχετικό υλικό. 

7. Την μεταφορά εμπειρίας από άλλα  έργα 

8. Την σύνταξη εισηγήσεων και προτάσεων προς τα συμβαλλόμενα μέρη και την 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης σε σχέση με την υλοποίηση των στόχων και 

του αντικειμένου της Σύμβασης και την λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων. 

9. Την ενημέρωση, σε όλες τις φάσεις υλοποίησης της Σύμβασης, της Κοινής 

Επιτροπής, υποβάλλοντας σχετικές εκθέσεις, στις οποίες θα περιγράφεται το 

φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης που έχει υλοποιηθεί κατά το 

διαρρεύσαν χρονικό διάστημα, την επισήμανση των προβλημάτων ή δυσκολιών 

που ενδεχομένως θα προκύψουν και την πρόταση λύσεων και διορθωτικών 

ενεργειών. 

10. Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης με την Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων και το Δήμο και τα αρμόδια όργανά του κατά την εκτέλεση της Σύμβασης 

και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στα πλαίσια του ρόλου και των 

δυνατοτήτων της για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων στη Σύμβαση αυτή. 

Να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο που αποσκοπεί στην απρόσκοπτη εκπόνηση 

της μελέτης.    

 

Γ) Ο Δήμος Λευκάδας αναλαμβάνει: 
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1. να προβεί στις όποιες αναγκαίες ενέργειες οι οποίες θα υποδεικνύονται από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, με σκοπό την διευκόλυνση της πορείας 

εκτέλεσης του έργου,  

2. να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, να συνεργάζεται με τα 

άλλα συμβαλλόμενα μέρη 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, μεριμνώντας από κοινού για τη γρήγορη και 

ουσιαστική υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας.  

3. Να χρηματοδοτήσει τις εργασίες της Σύμβασης συνολικού ύψους 100.000€, σύμφωνα 

με όσα αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 7. 

4. να φροντίσει για την απευθείας εξαγορά ή την έγγραφη συναίνεση εκ μέρους των  

ιδιοκτητών πριν την έναρξη των εργασιών 

 Δ) Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναλαμβάνει: 

1. να χρηματοδοτήσει τις εργασίες της Σύμβασης, συνολικού ύψους 58.531,77€   σύμφωνα 

με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 7 

2. να προβεί στις όποιες αναγκαίες ενέργειες οι οποίες θα υποδεικνύονται από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, με σκοπό την διευκόλυνση της πορείας 

εκτέλεσης του έργου και οι οποίες απορρέουν από τις αρμοδιότητες της, 

3. 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  

Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγμάτωση του αντικειμένου ή περιεχομένου της 
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των 
συμβαλλομένων ή και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. 
Το κόστος ανάληψης της οιασδήποτε ενδεχόμενης υποχρέωσης του εν λόγω Υπουργείου θα 
καλύπτεται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  και το Δήμο Λευκάδας. 

 

Στο χώρο του έργου θα τοποθετηθεί πινακίδα, όπου θα αναφέρεται ο χρηματοδότης. Επίσης 

θα γίνεται σχετική καταχώριση στα έντυπα που τυχόν εκδοθούν.   

 

Άρθρο 9  

Ιδιοκτησιακό καθεστώς- Χρήση Χώρου 
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Ο χώρος, στον οποίο θα εκτελεστεί το έργο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι 

κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος, ζώνη Α΄ και εν μέρει Β απολύτου προστασίας  (ΦΕΚ 

822/Β/25-9-1995) και δεν έχει σύγχρονες εγκαταστάσεις. Είναι ελαιόφυτος, διαμορφωμένος 

σε αναβαθμίδες με τοίχους από ξερολιθιά, χτισμένη εν μέρει με αρχαίο οικοδομικό υλικό. Οι 

έρευνες θα λάβουν χώρα εντός τριών ιδιοκτησιών (Νικόλαου Μικρώνη, Αφροδίτης 

Κοντογεώργη και κληρονόμων Γρηγορίου Μπουρσινού). Ο Δήμος Λευκάδας θα προβεί στη 

διαδικασία της απευθείας εξαγοράς των εν λόγω ιδιοκτησιών. Έως ότου ολοκληρωθεί η 

εξαγορά θα έχει εξασφαλιστεί η έγγραφη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών.  

 

Άρθρο 10 

Όργανο Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και Αρμοδιότητες 

  Οι συμβαλλόμενοι φορείς εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της Σύμβασης και 

με στόχο το τελικό αποτέλεσμα να είναι προϊόν συμμετοχικών διαδικασιών που θα 

εξασφαλίσουν την υλοποίηση του σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 2, 

συμφωνούν στη συγκρότηση κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  

   Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και αποτελείται από εκπροσώπους των 

συμβαλλομένων (με τους νόμιμους αναπληρωτές τους) ως ακολούθως: 

α) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού που ορίζονται η κα 

Ολυμπία Βικάτου, Προϊσταμένη της ΕΦΑΑΙΤ., με αναπληρώτρια την κα Παρασκευή 

Στάικου, αρχαιολόγο της ΕΦΑΑΙΤ  

β) Έναν (1)  εκπρόσωπο του Δήμου Λευκάδος, που ορίζονται ο ………., με αναπληρωτή τον 

…….  

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος., που ορίζεται ο/η  με αναπληρωτή 

……… 

Ως Πρόεδρος ορίζεται η κα Βικάτου Ολυμπία, αναπληρούμενη από την νόμιμη 

αναπληρώτριά της, ως ανωτέρω. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 

Προέδρου. 

 Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η κα ………………….. 

Ο καθένας από τους συμβαλλόμενους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει 

οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης με σχετική απόφασή του 

και η απόφαση αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιείται 

εγγράφως στους υπόλοιπους συμβαλλόμενους. 

  Η Επιτροπή παρακολουθεί την εκτέλεση του προγράμματος, την τήρηση των όρων 

της Σύμβασης και επιλύει κάθε διαφωνία σχετικά με την ερμηνεία ή τον τρόπο εφαρμογής 
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της Προγραμματικής Σύμβασης, που τυχόν θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων και δεν 

ορίζεται ρητώς στην παρούσα.  

 

Η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αποτελούν αφετηρίες δικαιωμάτων 

και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων. 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα 

Προγραμματική Σύμβαση. Η θητεία των μελών της   Επιτροπής που έχουν την ιδιότητα του 

αιρετού ακολουθεί την θητεία των αιρετών οργάνων και λήγει με τον ορισμό των νέων 

μελών. 

Η λειτουργία της Επιτροπής καθορίζεται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα Σύμβαση 

Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 

 

 

Άρθρο 11 

Αντισυμβατική συμπεριφορά  

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως Φορέας Υλοποίησης του έργου, φέρει 

ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη που προκύπτει λόγω παράβασης των υποχρεώσεων 

του όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 της παρούσας Π.Σ., περιλαμβανομένων και των 

συνεπειών της μη τήρησης της σχετικής νομοθεσίας. Είναι αστικά υπεύθυνο για κάθε νόμιμη 

απαίτηση τρίτου λόγω μη τήρησης των νομίμως προβλεπομένων για την εκτέλεση του έργου 

προθεσμιών, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.  

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και ο Δήμος Λευκάδος, ως Φορείς Χρηματοδότησης του έργου, 

είναι αστικά αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνοι για κάθε νόμιμη απαίτηση τρίτου 

που τυχόν προκύψει λόγω παράβασης των υποχρεώσεών τους, όπως περιγράφονται στο 

άρθρο 8 της παρούσας Π.Σ., που θα οφείλονται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητά τους. Ως 

τέτοια παράβαση νοείται η καθυστέρηση εξόφλησης λογαριασμών πέραν των νομίμων 

προθεσμιών και εφόσον στοιχειοθετείται ανάλογο δικαίωμα των προμηθευτών με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκπονήσεως μελετών. 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι 

ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να 

αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση 

αρνήσεως ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευρά του ενός μέρους έχει 

ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία.  
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 Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την 

εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στα καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμόδια 

Δικαστήρια.  

Άρθρο 12 

Τροποποίηση της σύμβασης 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς 

τη διάρκεια, το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους, με εξαίρεση το φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενο, με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από 

εισήγηση της Κοινής Επιτροπής. Ειδικότερα, η παρούσα μπορεί να παραταθεί για χρονικό 

διάστημα έως ΧΧΧ μηνών χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της παρούσας  

Άρθρο 13 
Πνευματικά Δικαιώματα 

Τα πνευματικά δικαιώματα που απορρέουν από τις εργασίες της παρούσας σύμβασης 

ανήκουν στον διευθυντή της συστηματικής ανασκαφής του αρχαίου θεάτρου της Λευκάδος 

και στους συνεργάτες της επιστημονικής ομάδας της ανασκαφής. 

 

Άρθρο 14 

Όρια της Σύμβασης και Τελικές Διατάξεις 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων και παραλείψεων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική 

Σύμβαση 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. 

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας λύεται η από 15.11.2016 Προγραμματική 

Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης «Ανασκαφή-ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Λευκάδας», όπως 

παρατάθηκε με την από 15.11.2018 τροποποιητική σύμβαση, μεταξύ των ιδίων 

συμβαλλομένων. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς 

απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε ……. πρωτότυπα και έλαβε κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος από ένα.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 



 14 

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  

  

  

  

Η Γενική Γραμματέας  

ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΖΑΚΗ  

Ο Δήμαρχος  

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ 

 

 

 

 

 

  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

 

  

  

  

Ο Περιφερειάρχης  

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ  

  

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα Ι: Κανονισμός Λειτουργίας Κοινής Επιτροπής 

(Προσαρτάται στην από ………… Προγραμματική Σύμβαση) 

1. Η Κοινή Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του προέδρου της. Στην πρόσκληση 

γράφονται τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη τουλάχιστον πέντε 

(5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Κοινής Επιτροπής με τον προσφορότερο 

τρόπο. Έγκαιρα επίσης αποστέλλεται με ευθύνη του προέδρου κάθε αναγκαίο πληροφοριακό 

υλικό, το οποίο αφορά στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

2. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο θέματα και 

εισάγονται προς συζήτηση, εφόσον το ζητήσει εγγράφως ο εκπρόσωπος έστω και ενός από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Επίσης είναι υποχρεωτική η σύγκληση της Κοινής Επιτροπής, εφ’ όσον 
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το ζητήσουν εγγράφως από τον πρόεδρο δύο από τα συμβαλλόμενα μέρη, εντός δεκαπέντε 

(15) ημερών.  

3. Ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος ή μέλη της Κοινής Επιτροπής την ειδικότερη 

μελέτη και εισήγηση θέματος της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί επίσης να καλεί στις 

συνεδριάσεις οποιονδήποτε κρίνει σκόπιμο για την παροχή πληροφοριών ή απόψεων σχετικά 

με τα συζητούμενα θέματα. 

4. Η Κοινή Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα τα τέσσερα (4) μέλη. Μπορεί επίσης 

με έγγραφη εξουσιοδότηση ένα μέλος της Κοινής Επιτροπής να εκπροσωπεί ένα μόνο από τα 

απόντα μέλη της. 

5. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών που σε κάθε περίπτωση 

πρέπει να είναι τρία. Οι αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής διατυπώνονται σε πρακτικά, που 

υπογράφονται από όλα τα μέλη και το γραμματέα της Κοινής Επιτροπής.  

6. Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο (2) μήνες. Η Κοινή Επιτροπή μπορεί να 

συνεδριάσει και έκτακτα, όταν προκύψει θέμα, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται 

στην παρ. 1 του παρόντος Παραρτήματος. Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει στο ………… ή 

εφόσον συμφωνήσουν τα μέλη μπορεί να συνεδριάσει σε άλλο σημείο εντός ή εκτός του 

………… (συμπληρώνονται από την Επιτροπή). 

7. Η Κοινή Επιτροπή σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά άλλο συλλογικό όργανο, το οποίο 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι απαραίτητο να γνωμοδοτήσει. 

8. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής μπορεί να 

καθοριστούν με απόφαση της Κοινής Επιτροπής. 

Σχόλιο [u3]: Η Επιτροπή είναι 
3μελής 



 
 
 

--------Παράλειψη-------- 
 

Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας πρότεινε ως μέλη στην 
τριμελή κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης, την κ. Λουκία 
Κατωπόδη, Περιφερειακή Σύμβουλο Π.Ε. Λευκάδας, με αναπληρωτή της, τον 
κ. Πραξιτέλη Σούνδια, Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Λευκάδας.  
  

--------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 Νήσων:   

   Εγκρίνει την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου 
Λευκάδας, για την υλοποίηση του έργου: «Ανασκαφή και Ανάδειξη του 
Αρχαίου Θεάτρου Λευκάδας – Β΄φάση». 

   Εγκρίνει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο μεταξύ της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και του Δήμου Λευκάδας, για την υλοποίηση του έργου: 
«Ανασκαφή και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Λευκάδας – Β΄φάση». 

   Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 



του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Λευκάδας, 
για την υλοποίηση του έργου: «Ανασκαφή και Ανάδειξη του Αρχαίου 
Θεάτρου Λευκάδας – Β΄φάση». 

   Ορίζει ως μέλη στην τριμελή κοινή επιτροπή παρακολούθησης της 
σύμβασης, την κ. Λουκία Κατωπόδη, Περιφερειακή Σύμβουλο Π.Ε. 
Λευκάδας, με αναπληρωτή της, τον κ. Πραξιτέλη Σούνδια, 
Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Λευκάδας, ως η διαμορφωθείσα 
εισήγηση.                  

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. Αριθμό: 94-8/13.04.2019   
  
    Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                   Ο Γραμματέας Π.Σ.  
 
 
 
   Χρήστος Μωραΐτης                    Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος 
                                                                                                


