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       Αργοστόλι, 23 Μαρτίου 2020   
       Αρ. Πρωτ.  : 12636/2990  
 
       ΠΡΟΣ: 
 
       Περιφερειακό Συμβούλιο     
       Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ  ΣΧΟΛΗ ΟΜΗΡΟΥ – 
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» , ορισμός μέλους Επιτροπής 
Παρακολούθησης και εξουσιοδότηση υπογραφής της στην Περιφερειάρχη. 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 Ο φορέας μας εισηγείται την αποδοχή  από το Περιφερειακό Συμβούλιο της σύναψης της 
ανωτέρω 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», η οποία έχει λήξει, από τις 12-3-2019. 
 
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 :  

Με την ολοκλήρωση της πρώτης προγραμματικής σύμβασης, πραγματοποιήθηκε ένα μέρος μόνο της α’φάσης 

του έργου, που ήταν η περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου και η αεροφωτογράφιση, ενώ ξεκίνησαν και οι 

εργασίες καταγραφής των κινητών ευρημάτων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

 (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 
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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. 

 

Σύμφωνα με το ιστορικό της Προγραμματικής Σύμβασης, (βλ.άρθρο 2 αυτής) στις 12 Μαρτίου 

του 2019 παρήλθε η ισχύς της χωρίς να ολοκληρωθεί το αντικείμενο (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, και παρακαλούμε παράλληλα για τα εξής: 

1.την έγκριση σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης,  σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα Σχέδιο 

Προγραμματικής Σύμβασης.  

2. Να εξουσιοδοτήσει την  Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης ή όποιον άλλο 

αρμόδιο σε περίπτωση αδυναμίας της ιδίας. 

3.  Να ορίσει  έναν  εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/Π.Ε. Κεφαλληνίας & Π.Ε. Ιθάκης με τον 

αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της συγκεκριμένης  Προγραμματικής Σύμβασης . 

Το πλήρες κείμενο του Σχεδίου της Π.Σ επισυνάπτεται.        

 

 

 
 
                                                                               Ο Αντιπεριφερειάρχης  
 
                                                                               Π.Ε.Κεφ/νίας &.Ιθάκης 
 
 
 
 
                                                                                 Σταύρος Παν.Τραυλός  


