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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ  
ΣΧΟΛΗ ΟΜΗΡΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» 

 Στο Αργοστόλι σήμερα την ………… ημέρα ..............……………… του 
μηνός ...................…....................... του έτους 2020, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι 
στο εξής «συμβαλλόμενοι»: 
1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, νόμιμα εκπροσωπούμενο  από την 

Υπουργό Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη, 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 την 

Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, κάτοικο 
..........………., 

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», όπως ισχύει, 
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 ισχύει, 

3. Τον Ν. 4555/2018 (Α΄133) «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» όπως ισχύει, 

4. Τον Ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

5. 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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6. Τον Ν. 4281/2014 (Α΄160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/ 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά, 

8. Τον Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/ 5.8.1991), «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών εν 
γένει έργων», 

9. Το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α 114/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 

10. Το N. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/A/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», όπως ισχύει, 

11. το άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις», 

12. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ Α 7/22-01-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού»,  

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

14. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

15. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17-7-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων 
Υπουργείων», 

16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων» 
(ΦΕΚ 39/Α/4-3-2019), 

17. Το Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων», 

18. 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)», 

19. 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, 

20. Την κήρυξη του ελληνιστικού πύργου στη θέση 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, 

21. Την υπ’ αριθ.               (ΑΔΑ:                        ) και                    ΑΔΑ:                    ) 
απόφαση έγκρισης των όρων της προγραμματικής απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ιθάκης, 
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22. Την υπ' αριθ.                            (ΑΔΑ:                      ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 

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

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

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

26. Την από 12/09/2017 προγραμματική σύμβασης 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», η οποία έχει λήξει. 

27. Το 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 έργου προστασίας και ανάδειξης των αρχαίων μνημείων της 
θέσεως «Σχολή Ομήρου-Άγιος Αθανάσιος» στη Βόρεια Ιθάκης και να καταστεί ο 
χώρος επισκέψιμος. και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής 
του. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
Η παρούσα 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). 
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 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. 

Στο πλαίσιο της από 12/9/2017 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής 
Ανάπτυξης για την ανάδειξη και επισκεψιμότητα, προστασία και συντήρηση 
των αρχαίων μνημείων στον αρχαιολογικό χώρο της Σχολής Ομήρου – Αγίου 
Αθανασίου Βορείου Ιθάκης, η οποία τροποποιήθηκε με την από 13/6/2018 
τροποποιητική σύμβαση και έληξε στις 12/3/2019, χωρίς να ολοκληρωθεί η 
υλοποίηση του αντικειμένου της,  πραγματοποιήθηκε περίφραξη του χώρου, 
αεροφωτογράφιση (α’ φάση), ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες καταγραφής των 
κινητών ευρημάτων από την επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. 

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, γενικό καθαρισμό του χώρου αυτού και 
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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. 

 
Το αντικείμενο επιμερίζεται σε τρία υποέργα: 

Υποέργο 1 «Εργασίες πεδίου και αποθήκευσης – Διοικητική υποστήριξη», 
που περιλαμβάνει την 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 μελέτη και συντήρηση των κινητών ευρημάτων 
παρελθόντων ανασκαφικών περιόδων, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται η 
καταγραφή τους, η σχεδίαση, η φωτογράφιση και η ψηφιακή αρχειοθέτηση. 

Υποέργο 3 «Εργασίες πεδίου και υποδομής», που περιλαμβάνει: 
1) Προμήθεια εργαλείων και υλικών για τις ανάγκες των Υποέργων 1 και 2.  
2) Αποψίλωση χώρου 
3) Απομάκρυνση όλων των προϊόντων που προέκυψαν από τη συνεχιζόμενη 

ανασκαφική έρευνα 
4) Συμπλήρωση της τοπογραφικής αποτύπωσης και των αρχιτεκτονικών 

σχεδίων. 
5) Εκπόνηση μελετών συντήρησης και στερέωσης των οικοδομικών 

λειψάνων. 
6) 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. 

7) Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων. 
8) Αεροφωτογράφηση μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
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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) Τακτοποίηση χώρου φύλαξης (1 μήνας) 
2) Σταδιακή αντικατάσταση φθαρμένων τελάρων και πινακίδων (12 

μήνες) 
3) Πλήρης φωτογράφηση των εργασιών πριν και μετά την εκτέλεση τους 

(12 μήνες) 
4) 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). 

5) 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) Προμήθεια εργαλείων και υλικών για τις ανάγκες των Υποέργων 1 
και 2. (2 μήνες) 

2) Αποψίλωση του αρχαιολογικού χώρου (4 μήνες) 
3) Καθαρισμός παλαιοτέρων τομών (2 μήνες) 
4) Απομάκρυνση σανιδωμάτων, τσίγκων, πλεγμάτων, ξύλινων δοκών 

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

5) Συμπλήρωση τοπογραφικής αποτύπωσης (1 μήνας)  
6) Συμπλήρωση των αρχιτεκτονικών σχεδίων (1 μήνας)  
7) Εκπόνηση μελετών συντήρησης και στερέωσης των οικοδομικών 

λειψάνων (2 μήνες)  
8) 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)  

9) Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων (1 μήνας)  
10) Αεροφωτογράφιση  

 
Οι περισσότερες από τις παραπάνω εργασίες μπορούν να διεξάγονται 
παράλληλα. 
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Άρθρο 5 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το Υποέργο 1 θα εκτελεστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού/ΕΦΑ Κεφαλληνίας και Ιθάκης, 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 και 
Ιθάκης. Το Υποέργο 3 θα υλοποιηθεί μέσω αναθέσεων από το Δήμο Ιθάκης, με 
την συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας όπου απαιτείται και υπό την 
εποπτεία της ΕΦΑ Κεφαλληνίας και Ιθάκης.  
"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 κα. 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 103.500,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από 
τον προϋπολογισμό του Δήμου Ιθάκης (ΚΩΔ. ΚΑΕ 00.67.37.05, Π/Υ                    € 
και με την υπ’ αριθμ.   βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας για την ένταξη στον 
προϋπολογισμού του 2020 των υπολοίπων          €), 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 2020  50.000,00€ 
ΕΤΟΣ 2021  53.500,00€  
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.  
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Οι δαπάνες του έργου αναλύονται ενδεικτικά ως εξής στα τρία υποέργα:  
 
Υποέργο 1 «Αρχαιολογικές εργασίες πεδίου και αποθήκευσης – Διοικητική 
υποστήριξη», τακτοποίηση χώρου φύλαξης, αντικατάσταση φθαρμένων 
τελάρων και πινακίδων, επιστημονική και διοικητική υποστήριξη των τριών 
υποέργων. Η εκτέλεση του Υποέργου 1 θα πραγματοποιηθεί από το προσωπικό 
της ΕΦΑΚΕΦΙ. 
 
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.  
Εκπόνηση μελέτης συντήρησης 

Δαπάνη 15.000€  
Κατανομή 2020                                                                                                      15.000,00€  

Υποέργο 3 «Εργασίες υποδομής», που περιλαμβάνει:  
1) Προμήθεια εργαλείων και υλικών για τις ανάγκες των Υποέργων 1 και 2 

5.000 ευρώ. 
2) Αποψίλωση 20.000 ευρώ 
3) Καθαρισμός 20.000 ευρώ 
4) Συμπλήρωση της τοπογραφικής αποτύπωσης και των αρχιτεκτονικών 

σχεδίων. 5.000 ευρώ  
5) Εκπόνηση μελετών συντήρησης και στερέωσης των οικοδομικών 

λειψάνων. 15.000 Ευρώ  
6) Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία εσωτερικών διαδρόμων για τους 

επισκέπτες και δικτύου απορροής ομβρίων καθώς και υλοποίησή τους. 
15.000 Ευρώ  

7) Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και εργαλεία 5.000 Ευρώ  
8) Αεροφωτογράφιση πεδίου μετά τις εργασίες. 1.500 Ευρώ 

Δαπάνη   86.500,00€ 
Κατανομή 2020                                                                                                      35.000,00€ 
Υπόλοιπο αδιάθετο που θα κατανεμηθεί ανάλογα με τις νόμιμες απαιτήσεις 
κατά την πορεία του έργου                                                                                    2.000,00€ 
 

Σύνολο 103.500,00 Ευρώ.  
Κατά την πορεία υλοποίησης του έργου, ενδέχεται να αλλάξει η παραπάνω 
κατανομή. 

 
 

Άρθρο 7 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Το ΥΠΠΟΑ/ Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, αναλαμβάνει: 
 Την υλοποίηση του Υποέργου 1 στον συμφωνηθέντα χρόνο με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία, και σε άμεση συνεργασία με τους συμβαλλόμενους. 
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 Την επιστημονική 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 τυχόν προκύψει από την υπογραφή της παρούσης 
έως το πέρας της εκπόνησης του έργου. 

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

 Να προβεί σε κάθε αναγκαία διοικητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης 
και της διαθέσεως καταλλήλου υπηρεσιακού προσωπικού αυτής ή 
κατάλληλων εξωτερικών συνεργατών και εργατών, σύμφωνα με τις 
δυνατότητές της 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 το ΥΠΠΟΑ/ Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης. 
 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 υλοποίηση του Υποέργου 3 στον συμφωνηθέντα χρόνο και αντί του 

συμφωνηθέντος ποσού, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. 
 Να καλύψει την οικονομική δαπάνη του έργου. 
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 Να συνδράμει 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 προβεί στην διοικητική συνδρομή όπου απαιτείται με την διάθεση 

καταλλήλου υπηρεσιακού προσωπικού όταν δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα 
στον Δήμο Ιθάκης. 

 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 από τις αρμοδιότητές 
της. 

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

Όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα θα φυλάσσονται 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 κατά κυριότητα και νομή 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:  
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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                          ." 
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, με την προϋπόθεση ότι δεν υποκρύπτεται εμπορικός 
ή οικονομικός σκοπός, των αποτελεσμάτων του έργου με αναφορά στο 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και κατόπιν της έγγραφης σύμφωνης 
γνώμης αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 46 του ν. 3028/2002 και των κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων νομοθετημάτων.  

 



 

12 

 

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, μετά από 

αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση, 
εφόσον απαιτείται, των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, η 
παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το 
χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της σύμβασης, με εξαίρεση το φυσικό 
και οικονομικό αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησής του. Ειδικότερα, 
παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί για διάστημα έως 
έξι (6) μηνών, αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του 
αντικειμένου. 

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

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Η Υπουργός 

 
 
 

Λίνα Μενδώνη 

Για τον Δήμο Ιθάκης 
Ο Δήμαρχος 

 
 
 

Διονύσιος Στανίτσας 

Για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Ο Πρύτανης 

 
 
 

Γεώργιος Καψάλης 

Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
Η Περιφερειάρχης 

 
 
 

Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου  
 


