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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 13 Ιουλίου 2021
Αρ. Πρωτ: 190865/1223

ΠΡΟ:

Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ
Π.Δ.Ε. – Τμιμα Εφαρμογισ Προγραμμάτων
και Ζργων

ΚΟΙΝ.:

Οριηόμενα μζλθ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 872/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 190604/2173/08-07-2021 (ορκι επανάλθψθ) ειςιγθςθ του
Αντιπεριφερειάρχθ Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ
Προγραμματιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Εφαρμογισ Προγραμμάτων και Ζργων.

Σασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 872/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ ςφναψθσ Προγραμματικισ Σφμβαςθσ Πολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ
μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ & του Υπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ για το ζργο:
«Αναςκαφικι ζρευνα και μελζτθ του Ιεροφ του Ελικωνίου Ποςειδϊνα ςτα Νικολζικα Διμου
Αιγιάλειασ», προχπολογιςμόσ: 125.800,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Εκνικό
Σκζλοσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων / ΣΑΕΠ 001, κ.ε.: 2021ΕΠ00100042», για δικζσ ςασ
ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 41/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Στθν Πάτρα, ςιμερα τθν 12θ Ιουλίου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 191218/1229/08-07-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. Στθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

Σακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Σπθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Τθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ Συμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Τελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Τςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 872/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 25ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
ςφναψθσ Προγραμματικισ Σφμβαςθσ Πολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ & του Υπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ για το ζργο: «Αναςκαφικι ζρευνα και μελζτθ
του Ιεροφ του Ελικωνίου Ποςειδϊνα ςτα Νικολζικα Διμου Αιγιάλειασ», προχπολογιςμόσ: 125.800,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Εκνικό Σκζλοσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων
Επενδφςεων / ΣΑΕΠ 001, κ.ε.: 2021ΕΠ00100042».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 190604/2173/08-07-2021 (ορκι επανάλθψθ) ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ
Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ τθσ
Π.Δ.Ε. – Τμιμα Εφαρμογισ Προγραμμάτων και Ζργων, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σο Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) «Επιτελικό κράτοσ: Οργάνωςθ, λειτουργία...Διοίκθςθσ», όπωσ
ιςχφει,
2. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
3. Σο άρκρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, με το άρκρο 179 του
Ν.4555/2018,
4. Σο Άρκρο 21 του Ν. 4690/2020 (επανεκτυπωμζνο λόγω λάκουσ ΦΕΚ 104/Α/30-05-2020) «Ρυκμίςεισ για τθ
ςφναψθ και εκτζλεςθ προγραμματικϊν ςυμβάςεων που ςυνάπτουν ΟΣΑ αϋ και βϋ βακμοφ», όπωσ αυτό ιςχφει,
5. Tο αρ. 1 παρ. 6 περ. ςτϋ του ν. 1256/1982, (Αϋ65), «Για τθν πολυκεςία, τθν πολυαπαςχόλθςθ και τθν
κακιζρωςθ ανωτάτου ορίου απολαβϊν ςτο δθμόςιο τομζα κακϊσ για το Ελεγκτικό υνζδριο, το Νομικό
υμβοφλιο του κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
6. Tα άρκρα 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό
Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ.” (Α’ 184),
7. Σισ διατάξεισ του Ν. 3028/2002 «Για τθν προςταςία των Αρχαιοτιτων και εν γζνει τθσ Πολιτιςτικισ
Κλθρονομιάσ» (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002),
8. Σον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ µε τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
9. Σον Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
10.Σο άρκρο 81 του Ν. 1958/1991 «Σρόποσ εκτζλεςθσ αρχαιολογικϊν ζργων» (ΦΕΚ 122/Α/5-8-1991), όπωσ ιςχφει
ςιμερα,
11.Σον Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα
Τπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
12.Σον Ν. 4129/2013 (Αϋ52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο», όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει,
13.Σον Ν. 4700/2020 (Α’127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό υνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό
πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο, διατάξεισ
για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ»,
14.Σο ΠΔ 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.01.2018) «Οργανιςμόσ Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ»,
15.Σο Π.Δ 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Αναςφςταςθ των Τπουργείων Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ»,
16.Σο Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9.7.2019) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν
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Τπουργϊν και Τφυπουργϊν»,
17.Σο Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ Αϋ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και λοιπζσ ςχετικζσ
ρυκμίςεισ ςε κζματα ζργων, μελετϊν και υπθρεςιϊν του ν. 3316/2005 “Ανάκεςθ και εκτζλεςθ δθμοςίων
ςυμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν και παροχισ ςυναφϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ” (Α' 42), αρμοδιότθτασ των
Περιφερειϊν»,
18.Σο Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/Αϋ/27-12-2010) «Οργανιςμόσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»,
19.Σο Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ Αϋ 39/4-3-2019) για τθ «Μελζτθ και Εκτζλεςθ Αρχαιολογικϊν Ζργων»,
20.Σθν με αρ. 75555/289/10.07.2017 (Βϋ2336) ΚΤΑ «Κακοριςμόσ κριτθρίων υπαγωγισ ςτθν ζννοια τθσ “χωριςτισ
επιχειρθςιακισ μονάδασ ανεξαρτιτωσ υπεφκυνθσ για τθ ςφναψθ ςυμβάςεων τθσ ίδιασ ι οριςμζνων κατθγοριϊν
αυτϊν” του άρκρου 6, παρ. 2, εδάφιο β του ν. 4412/2016»,
21.Σισ αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ όςον αφορά τθν παρακολοφκθςθ τθσ
υλοποίθςθσ των ζργων που χρθματοδοτοφνται με εκνικοφσ πόρουσ από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων
ςφμφωνα με το άρκρο 4, παρ. 2.vii, τθσ υπϋ αρικμ. 248595 Απόφαςθσ ΓΓ ΑΔΠΔΕΙ (ΦΕΚ 4309/Β/30.12.16) περί
«Σροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ ΠΔΕ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςφμφωνα με
τθν υπ’ αρικ. 65633/08.08.17 υντονιςτι ΑΔΠΔΕΙ (ΦΕΚ 2953/Β/29.08.17),
22.Σθ με αρικμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29.09.2020 (ΦΕΚ 4372/Β’/05.10.2020) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»,
23.Tο άρκρο 132 του N. 4714/2020 «Η παρ. 9 του άρκρου 21 του ν. 4690/2020 (Αϋ 104) το οποίο αντικακίςταται
ωσ εξισ: «9. Η ςφναψθ των προγραμματικϊν ςυμβάςεων των ΟΣΑ αϋ και βϋ βακμοφ αποφαςίηεται από τισ οικείεσ
Οικονομικζσ Επιτροπζσ.»,
24.Σθν με αρ. ΤΠΠΟΑ/642798/2.4.2021 (ΑΔΑ: ΨΓΧΓ4653Π4-ΜΓ0) Απόφαςθ χοριγθςθσ άδειασ για νζα πενταετι
ζρευνα (2021-2025) τθσ ςυςτθματικισ αρχαιολογικισ ζρευνασ ςτο Ιερό των Πρϊιμων Ιςτορικϊν και Αρχαϊκϊν
Χρόνων του Ελικωνίου Ποςειδϊνα ςτα Νικολζικα Διμου Αιγιαλείασ, Π.Ε. Αχαΐασ και για τθ ςυνζχιςθ διενζργειασ
εργαςιϊν κατά το ζτοσ 2021,
25.Σθν με αρ. 70892/25.6.2021 (ΑΔΑ: ΨΓ6946ΜΣΛΡ-ΓΦΩ) Απόφαςθ του Τφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων
περί ζνταξθσ του ζργου «Αναςκαφικι ζρευνα και μελζτθ του Ιεροφ του Ελικωνίου Ποςειδϊνα ςτα Νικολζικα
Διμου Αιγιάλειασ» ςτθ ΑΕΠ 001 του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ
2021,
26.Σο με αρικμ. 300420/28.06.2021 (αρικμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΠ: 178795/2040/29.06.2021) ζγγραφο τθσ Τπουργοφ
Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ,
Ειςθγείται τθν ζγκριςθ ςφναψθσ και χεδίου Προγραμματικισ φμβαςθσ Πολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ μεταξφ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ & του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ για το ζργο: «Αναςκαφικι ζρευνα
και μελζτθ του Ιεροφ του Ελικωνίου Ποςειδϊνα ςτα Νικολζικα Διμου Αιγιάλειασ», (Κ.Ε. 2021ΕΠ00100042, Π/Τ:
#125.800,00€#), που χρθματοδοτείται από το Εκνικό κζλοσ (ΑΕΠ 001) του Προγράμματοσ Δθμοςίων
Επενδφςεων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ωσ εξισ:
Σα αρχαιολογικά ζργα του Τπουργείου Πολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ εκτελοφνται με τθ μζκοδο τθσ αυτεπιςταςίασ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Άρκρου 177 του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν» κακϊσ και του ΠΔ 24/2019 «Μελζτθ και εκτζλεςθ αρχαιολογικϊν ζργων». Η απόφαςθ αυτεπιςταςίασ
ςυνιςτά τθ νομικι δζςμευςθ του ζργου και περιλαμβάνει τθν περιγραφι του φυςικοφ αντικειμζνου, τα
παραδοτζα του ζργου, τον προχπολογιςμό και τθν διάρκεια του. Ο ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ εκτζλεςθσ του ζργου
επιβάλλεται από τθν ιδιαιτερότθτα και τισ ειδικζσ απαιτιςεισ των αρχαιολογικϊν εργαςιϊν, οι οποίεσ
περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων, αναςκαφικι ζρευνα και μελζτθ κακϊσ και παρεμβάςεισ προςταςίασ και
ανάδειξθσ του ιεροφ του Ελικϊνιου Ποςειδϊνα, κακϊσ και τθν ανάγκθ απαςχόλθςθσ εξειδικευμζνου προςωπικοφ
(αρχαιολόγοι, ςυντθρθτζσ αρχαιοτιτων, εργάτεσ με αναςκαφικι εμπειρία κτλ) που κα διαςφαλίςει τθν
επιςτθμονικά άρτια τεκμθριωμζνθ διεξαγωγι των εργαςιϊν. Με βάςθ τισ προαναφερόμενεσ διατάξεισ, ζχει
εκδοκεί το Εγχειρίδιο Διαδικαςιϊν Αρχαιολογικϊν Ζργων που Εκτελοφνται με τθν Μζκοδο τθσ Αυτεπιςταςίασ, ςτο
πλαίςιο του οποίου προβλζπεται θ ζκδοςθ απόφαςθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν απολογιςτικά και με αυτεπιςταςία θ
οποία υπογράφεται από τον Τπουργό Πολιτιςμοφ.
Προκειμζνου να υλοποιθκεί το ανωτζρω ζργο με τθν παραπάνω διαδικαςία, απαραίτθτθ από τθν ιςχφουςα
νομοκεςία για αρχαιολογικά ζργα είναι θ ςφναψθ Προγραμματικισ φμβαςθσ Πολιτιςτικισ Ανάπτυξθσ, ςκοπόσ
τθσ οποίασ είναι θ προβολι τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, με τθν ανάπτυξθ πολιτιςτικϊν και εκπαιδευτικϊν
υπθρεςιϊν για τθν κοινωνία. Γενικότεροσ ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ είναι θ διερεφνθςθ των
διαφόρων φάςεων του ςθμαντικοφ αυτοφ λατρευτικοφ κζντρου τθσ αρχαίασ πόλθσ Ελίκθσ, κακϊσ και των
κοινωνικοπολιτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ κοινωνίασ τθσ εποχισ μζςα από τθ μελζτθ των αρχιτεκτονικϊν
καταλοίπων και των προςφορϊν προσ τθ λατρευόμενθ κεότθτα.
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Αντικείμενο του ζργου είναι θ ςυνζχιςθ των αναςκαφικϊν ερευνϊν ςτο Ιερό των Γεωμετρικϊν και Αρχαϊκϊν
Χρόνων του Ελικωνίου Ποςειδϊνα με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ διεπιςτθμονικισ ζρευνασ που ιδθ ζχει ξεκινιςει,
τθ διαμόρφωςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ εικόνασ του πολφ ςθμαντικοφ ιεροφ τθσ αρχαίασ Ελίκθσ και τθ ςυμπλιρωςθ,
μζςα από τθν ανάλυςθ, μελζτθσ και ςφνκεςθσ των αρχαιολογικϊν δεδομζνων, τθσ κοινωνικοπολιτικισ ιςτορίασ
τθσ Αχαΐασ και ειδικότερα τθσ Αιγιαλείασ των Γεωμετρικϊν και Αρχαϊκϊν χρόνων.
Ειδικότερα ςτο πλαίςιο του ζργου κα πραγματοποιθκοφν τα ακόλουκα:
1. Αναςκαφικι και γεωφυςικι ζρευνα.
2. Προμικεια υλικοτεχνικισ υποδομισ.
3. Ανάκεςθ υπθρεςιϊν διαμονισ, διατροφισ και μετακίνθςθσ φοιτθτϊν και επιςτθμονικοφ προςωπικοφ.
4. Ανάκεςθ ςε εξειδικευμζνο αρχιτζκτονα και τοπογράφο τθσ ςχεδιαςτικισ και φωτογραμμετρικισ αποτφπωςθσ
όλων των αναςκαφικϊν ςτρωμάτων και των αρχιτεκτονικϊν καταλοίπων με ςκοπό τθν πλιρθ αρχαιολογικι
τεκμθρίωςθ.
5. Ανάκεςθ τθσ ςχεδίαςθσ των κινθτϊν ευρθμάτων τθσ αναςκαφισ.
6. Ανάκεςθ πραγματοποίθςθσ εργαςτθριακϊν αναλφςεων των δομικϊν καταλοίπων ςτο Εκνικό Μετςόβιο
Πολυτεχνείο και το Δθμόκριτο, ζργο το οποίο αναμζνεται να διαλευκάνει πτυχζσ τθσ τεχνολογίασ τθσ εποχισ.
7. Ανάκεςθ εργαςτθριακϊν αναλφςεων και μελζτθ των αρχαιοβοτανολογικϊν καταλοίπων.
8. Ανάκεςθ εργαςτθριακϊν αναλφςεων και μελζτθ των μετάλλινων ευρθμάτων.
9. Ανάκεςθ εργαςτθριακϊν αναλφςεων τθσ μικρομορφολογίασ του εδάφουσ με ςκοπό τον προςδιοριςμό των
φυςικϊν φαινομζνων τθσ αρχαιότθτασ όπωσ πλθμμφρεσ και ςειςμοί που παραδίδονται από τισ αρχαίεσ πθγζσ για
τθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι.
10.Καταςκευι πρόχειρου κινθτοφ ςτεγάςτρου προςταςίασ των αρχαιολογικϊν καταλοίπων.
Σο Τπουργείο Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, διά τθσ Διεφκυνςθσ Προϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων,
αναλαμβάνει:
 Να ενθμερϊνει, εν γζνει, τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ για τθν πορεία υλοποίθςθσ του ζργου.
 Να ορίςει εκπροςϊπουσ του ςτθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ.
 Να απαςχολεί και να διακζτει επιςτθμονικό προςωπικό με τα απαραίτθτα και ανάλογα προςόντα,
προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ αρτιότθτα υλοποίθςθσ των εργαςιϊν.
 Να αποςτείλει κάκε πιςτοποιθμζνθ δαπάνθ, ςυνοδευόμενθ από το τιμολόγιο και τα λοιπά δικαιολογθτικά που
απαιτοφνται από το Νόμο, προκειμζνου να προχωροφν απρόςκοπτα οι διαδικαςίεσ πλθρωμισ ςτον υπόλογοδιαχειριςτι του ζργου ο οποίοσ κα οριςκεί με απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Να μεριμνιςει για τθν τεκμθρίωςθ των αρχαιολογικϊν δεδομζνων, περιλαμβανομζνθσ τθσ μζριμνασ για τθ
διενζργεια των εργαςτθριακϊν και αρχαιομετρικϊν αναλφςεων που κα απαιτθκοφν.
 Να προωκιςει κάκε αναγκαία διαδικαςία αρμοδιότθτάσ του και να μεριμνιςει εν γζνει για τθν ομαλι και
απρόςκοπτθ εξζλιξθ και ολοκλιρωςθ του ζργου και τθν απορρόφθςθ των πιςτϊςεων.
 Να ολοκλθρϊςει τισ εργαςίεσ του ζργου “Αναςκαφικι ζρευνα και μελζτθ του Ιεροφ του Ελικωνίου Ποςειδϊνα
ςτα Νικολζικα Διμου Αιγιαλείασ” ςτο οριηόμενο από τθν παροφςα χρονοδιάγραμμα.
 Να υποβάλει απολογιςμό του ζργου, ςτο τζλοσ αυτοφ.
Η Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, αναλαμβάνει:
 Σθν πλιρθ χρθματοδότθςθ του ζργου μζχρι του ςυνολικοφ ποςοφ των 125.800,00 ευρϊ,
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.
 Να προβεί ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ, οι οποίεσ κα υποδεικνφονται από τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ του
ζργου με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ τθσ πορείασ εκτζλεςισ του και οι οποίεσ απορρζουν από τισ αρμοδιότθτζσ τθσ.
 Να υποβάλει εγκαίρωσ τα αιτιματα για τθν ετιςια κατανομι των πιςτϊςεων.
 Να ορίςει ειςθγθτι εκκακάριςθσ και υπεφκυνο λογαριαςμοφ για τθν εξόφλθςθ των δαπανϊν του ζργου.
 Να ορίςει εκπροςϊπουσ τθσ ςτθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ.
Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 100 του Ν. 3852/2010, όπωσ
τροποποιικθκε με τθν παρ. 10 του άρκρου 8 του Ν. 4071/2012 και το άρκρο 179 του Ν. 4555/2018, και τισ όποιεσ
τροποποιιςεισ, ςτθ ςφναψθ τθσ παροφςασ Προγραμματικισ φμβαςθσ Πολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ, με τθν οποία
προςδιορίηουν το γενικό πλαίςιο και τουσ ειδικοφσ όρουσ για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ.
Βάςει των ανωτζρω, κακϊσ και το γεγονόσ ότι με το άρκρο 132 του Ν. 4714/2020 «Η παρ. 9 του άρκρου 21 του ν.
4690/2020 (Αϋ 104) το οποίο αντικακίςταται ωσ εξισ: «9. Η ςφναψθ των προγραμματικϊν ςυμβάςεων των ΟΣΑ αϋ
και βϋ βακμοφ αποφαςίηεται από τισ οικείεσ Οικονομικζσ Επιτροπζσ» θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ καλείται να εγκρίνει:
1. τθν αποδοχι ςφναψθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ Πολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ και του Τπουργείου Πολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ για το ζργο του κζματοσ
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2. το ςυνθμμζνο ςχζδιο τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ Πολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ,
3. τον οριςμό των εκπροςϊπων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ ςτθν Κοινι Επιτροπι παρακολοφκθςθσ
εκτζλεςθσ τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 9 αυτισ και ςυγκεκριμζνα:
 ζναν (1) εκπρόςωπο τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ με τον αναπλθρωτι του
 τθν Προϊςταμζνθ τθσ Διεφκυνςθσ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, ωσ μζλοσ, με αναπλθρωτι τθσ, τθν
Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ Εφαρμογισ Προγραμμάτων & Εργων τθσ ίδιασ Διεφκυνςθσ.
4. τθν εξουςιοδότθςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν υπογραφι τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ.

Η Προγραμματικι φμβαςθ ζχει ωσ εξισ:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
(Άρκρο 100, ν. 3852/2010)
για το ζργο
“Αναςκαφικι ζρευνα και μελζτθ του Ιεροφ του Ελικωνίου Ροςειδϊνα
ςτα Νικολζικα Διμου Αιγιαλείασ”
Στθν Ακινα ςιμερα, ςτισ ….....................… θμζρα …………...…...……… του μθνόσ ......................................
του ζτουσ 2021, οι κάτωκι φορείσ, καλοφμενοι ςτο εξισ «Συμβαλλόμενοι»:
α) Το Τπουργείο Πολιτιςμοφ και Αθλητιςμοφ, που εδρεφει ςτθν οδό Μπουμπουλίνασ 20-22 ςτθν
Ακινα, νόμιμα εκπροςωποφμενο από τθν Υπουργό Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, κα Λίνα Μενδϊνθ, και
β) Η Περιφζρεια Δυτικήσ Ελλάδασ, που εδρεφει ςτθ Ν.Ε.Ο. Ρατρϊν - Ακθνϊν 32 ςτθν Ράτρα, νόμιμα
εκπροςωποφμενθ από τον Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ, κ. Νεκτάριο Φαρμάκθ,
ςυνομολογοφν και ςυναποδζχονται τα ακόλουθα:
Προοίμιο
Μεταξφ των Συμβαλλομζνων υπογράφεται θ παροφςα Ρρογραμματικι Σφμβαςθ λαμβάνοντασ υπόψθ:
1. τον ν. 3852/2010 “Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ −
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ” (Α’ 87) και ειδικότερα ςτο άρκρο 100 αυτοφ,
2. τον ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ – Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και
αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. (Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»),
3. το άρκρο 21 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) «υκμίςεισ για τθ ςφναψθ και εκτζλεςθ προγραμματικϊν
ςυμβάςεων που ςυνάπτουν ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ», όπωσ αυτό ιςχφει,
4. τισ διατάξεισ του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια
τθσ Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ»,
5. τισ διατάξεισ του ν. 3028/2002 (Α’ 153) «Για τθν προςταςία των αρχαιοτιτων και εν γζνει τθσ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ», όπωσ ιςχφει,
6. το αρ. 1 παρ. 6 περ. ςτϋ του ν. 1256/1982, (Αϋ65), «Για τθν πολυκεςία, τθν πολυαπαςχόλθςθ και
τθν κακιζρωςθ ανωτάτου ορίου απολαβϊν ςτο δθμόςιο τομζα κακϊσ για το Ελεγκτικό Συνζδριο,
το Νομικό Συμβοφλιο του κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
7. τα άρκρα 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι
Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικζσ
Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ.”
(Α’ 184),
8. τον ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει, και ιδίωσ του άρκρου 12, παρ. 4,
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9. τον ν. 4782/2021 (Α’ 36) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ
πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ
και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία»,
10. τον ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
11. τον ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά
κζματα Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
12. το άρκρο 81 του ν. 1958/1991 «Τρόποσ εκτζλεςθσ αρχαιολογικϊν ζργων» (Α’ 122), όπωσ ιςχφει
ςιμερα,
13. τον ν. 4129/2013 (Αϋ52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει,
14. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ
διατάξεισ»,
15. τον ν. 3669/2008 (Αϋ116) «Κφρωςθ τθσ κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ δθμοςίων
ζργων», όπωσ ιςχφει,
16. το Ρ.Δ. 70/2015 (Α’ 114) « Αναςφςταςθ των Υπουργείων Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ...»,
17. το Ρ.Δ. 4/2018 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ» (Α’ 7), όπωσ ιςχφει,
18. το Ρ.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν
Υπουργϊν και Υφυπουργϊν»,
19. το Ρ.Δ. 132/2010 (Α’ 225) «Οργανιςμόσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»,
20. τθν με αρ. 75555/289/10.07.2017 (Βϋ2336) ΚΥΑ «Κακοριςμόσ κριτθρίων υπαγωγισ ςτθν ζννοια τθσ
“χωριςτισ επιχειρθςιακισ μονάδασ ανεξαρτιτωσ υπεφκυνθσ για τθ ςφναψθ ςυμβάςεων τθσ ίδιασ
ι οριςμζνων κατθγοριϊν αυτϊν” του άρκρου 6, παρ. 2, εδάφιο β του ν. 4412/2016»,
21. τθν με αρ. ΥΡΡΟΑ/642798/2.4.2021 (ΑΔΑ: ΨΓΧΓ4653Ρ4-ΜΓ0) Απόφαςθ χοριγθςθσ άδειασ για νζα
πενταετι ζρευνα (2021-2025) τθσ ςυςτθματικισ αρχαιολογικισ ζρευνασ ςτο Ιερό των Ρρϊιμων
Ιςτορικϊν και Αρχαϊκϊν Χρόνων του Ελικωνίου Ροςειδϊνα ςτα Νικολζικα Διμου Αιγιαλείασ, Ρ.Ε.
Αχαΐασ και για τθ ςυνζχιςθ διενζργειασ εργαςιϊν κατά το ζτοσ 2021,
22. τθν με αρ. 289/2021 (ΑΔΑ:61917Λ6-ΒΥ1) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τθν οποία εγκρίνεται θ υποβολι πρόταςθσ ζνταξθσ του ζργου τθσ Σφμβαςθσ
ςτθ ΣΑΕΡ 001 του Εκνικοφ Σκζλουσ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ Ρ.Δ.Ε. ζτουσ
2021,
23. το από τθν 16.2.2021 Τεχνικό Δελτίο του ζργου «Αναςκαφικι ζρευνα και μελζτθ του Ιεροφ του
Ελικωνίου Ροςειδϊνα ςτα Νικολζικα Διμου Αιγιάλειασ»,
24. τθν με αρ. 70892/25.6.2021 (ΑΔΑ: ΨΓ6946ΜΤΛ-ΓΦΩ) Απόφαςθ του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων περί ζνταξθσ του ζργου «Αναςκαφικι ζρευνα και μελζτθ του Ιεροφ του Ελικωνίου
Ροςειδϊνα ςτα Νικολζικα Διμου Αιγιάλειασ» ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων ζτουσ 2021
ςτθ ΣΑΕΡ 001.
25. τθν με αρ. ...................... Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
για τθν ζγκριςθ ςφναψθσ τθσ Ραροφςασ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ,
26. το γεγονόσ ότι δεν προκφπτει από τθν παροφςα Ρρογραμματικι Σφμβαςθ Ρολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ
δαπάνθ ςε βάροσ των πιςτϊςεων του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ.
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ΑΡΘΡΟ 1: Περιεχόμενο τησ φμβαςησ
Η παροφςα Ρρογραμματικι Σφμβαςθ περιζχει τισ διατάξεισ και τισ διαδικαςίεσ που κα ιςχφουν για τθν
εκτζλεςθ όλου του ζργου και ςυγκεκριμζνα:
 Το περιεχόμενο τθσ Σφμβαςθσ (άρκρο 1).
 Τον ςκοπό τθσ Σφμβαςθσ (άρκρο 2).
 Το αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ (άρκρο 3).
 Τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ (άρκρο 4).
 Τον φορζα υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ (άρκρο 5).
 Ρροχπολογιςμόσ - Ρόροι και τρόποσ χρθματοδότθςθσ του ζργου (άρκρο 6).
 Τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλομζνων (άρκρο 7).
 Τθ χριςθ του χϊρου (άρκρο 8).
 Το όργανο παρακολοφκθςθσ τθσ Σφμβαςθσ και τισ αρμοδιότθτζσ του (άρκρο 9).
 Τθν επίλυςθ διαφορϊν - διαφωνίεσ (άρκρο 10).
 Τθν αντιςυμβατικι ςυμπεριφορά - ριτρεσ (άρκρο 11).
 Τισ τροποποιιςεισ τθσ Σφμβαςθσ (άρκρο 12).
 Τισ τελικζσ διατάξεισ (άρκρο 13).
ΑΡΘΡΟ 2: κοπόσ τησ φμβαςησ
Σκοπόσ τθσ παροφςασ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ Ρολιτιςτικισ Ανάπτυξθσ είναι θ προβολι τθσ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ςε ςυνδυαςμό, μζςω των μελετϊν για τισ ψθφιακζσ εφαρμογζσ, με τθν
ανάπτυξθ πολιτιςτικϊν και εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν για τθν κοινωνία. Γενικότεροσ ςτόχοσ του
προγράμματοσ είναι θ διερεφνθςθ των διαφόρων φάςεων του ςθμαντικοφ αυτοφ λατρευτικοφ κζντρου
τθσ αρχαίασ πόλθσ Ελίκθσ, κακϊσ και των κοινωνικοπολιτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ κοινωνίασ τθσ
εποχισ μζςα από τθ μελζτθ των αρχιτεκτονικϊν καταλοίπων και των προςφορϊν προσ τθ λατρευόμενθ
κεότθτα.
Το ιερό του Ελικωνίου Ροςειδϊνα και ο ναόσ που ζχουν ζρκει ςτο φωσ ςτα Νικολζικα είναι ζνα πολφ
ςθμαντικό μνθμείο όχι μόνο για τθν περιοχι τθσ Αιγιαλείασ, αλλά και για ολόκλθρο τον ελλαδικό χϊρο.
Η ιδιαίτερθ ςθμαςία του μνθμείου ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι διατθροφνται όλα τα ςτάδια τθσ εξζλιξθσ
ενόσ πανάρχαιου τόπου λατρείασ. Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι για πρϊτθ φορά ιρκε ςτο φωσ και
αναςκάφθκε ζνασ ναόσ ςτθν περιοχι τθσ αρχαίασ Ελίκθσ, που χρονολογείται ςτθν περίοδο πριν τθν
καταςτροφι τθσ πόλθσ, τον 4ο αι. π.Χ. Η μελζτθ του ναοφ, των μζχρι ςιμερα αποκαλυφκζντων κινθτϊν
ευρθμάτων αλλά και τθσ ιςτορικισ τοπογραφίασ τθσ περιοχισ ζχει οδθγιςει ςτθν ταφτιςι του με το
γεωμετρικό ναό του Ελικωνίου Ροςειδϊνα, που αναφζρεται ιδθ από τον Πμθρο ςτθν Ιλιάδα. Ωσ εκ
τοφτου γίνεται ςαφζσ ότι πρόκειται για ζναν αρχαιολογικό χϊρο εξζχουςασ ςθμαςίασ του οποίου θ
διάςωςθ, θ ανάδειξθ και θ απόδοςι του ςτθν κοινωνία κρίνεται απαραίτθτθ. Ζνα ςθμαντικό
πλεονζκτθμα του ςυγκεκριμζνου χϊρου είναι θ εφκολθ πρόςβαςθ ςε αυτόν, δεδομζνου ότι βρίςκεται
ςτον άξονα τθσ Ραλαιάσ Εκνικισ Οδοφ και ςτο κζντρο του ςφγχρονου οικιςμοφ των Νικολζικων.
ΑΡΘΡΟ 3: Αντικείμενο τησ φμβαςησ
Αντικείμενο του ζργου είναι θ ςυνζχιςθ των αναςκαφικϊν ερευνϊν ςτο Ιερό των Γεωμετρικϊν και
Αρχαϊκϊν Χρόνων του Ελικωνίου Ροςειδϊνα με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ διεπιςτθμονικισ ζρευνασ
που ιδθ ζχει ξεκινιςει, τθ διαμόρφωςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ εικόνασ του πολφ ςθμαντικοφ ιεροφ τθσ
αρχαίασ Ελίκθσ και τθ ςυμπλιρωςθ, μζςα από τθν ανάλυςθ, μελζτθ και ςφνκεςθ των αρχαιολογικϊν
δεδομζνων, τθσ κοινωνικοπολιτικισ ιςτορίασ τθσ Αχαΐασ και ειδικότερα τθσ Αιγιαλείασ των
Γεωμετρικϊν και Αρχαϊκϊν χρόνων.
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Ειδικότερα ςτο πλαίςιο του ζργου κα πραγματοποιθκοφν τα ακόλουκα:
1. Αναςκαφικι και γεωφυςικι ζρευνα.
2. Ρρομικεια υλικοτεχνικισ υποδομισ.
3. Ανάκεςθ υπθρεςιϊν διαμονισ, διατροφισ και μετακίνθςθσ φοιτθτϊν και επιςτθμονικοφ
προςωπικοφ.
4. Ανάκεςθ ςε εξειδικευμζνο αρχιτζκτονα και τοπογράφο τθσ ςχεδιαςτικισ και
φωτογραμμετρικισ αποτφπωςθσ όλων των αναςκαφικϊν ςτρωμάτων και των αρχιτεκτονικϊν
καταλοίπων με ςκοπό τθν πλιρθ αρχαιολογικι τεκμθρίωςθ.
5. Ανάκεςθ τθσ ςχεδίαςθσ των κινθτϊν ευρθμάτων τθσ αναςκαφισ.
6. Ανάκεςθ πραγματοποίθςθσ εργαςτθριακϊν αναλφςεων των δομικϊν καταλοίπων ςτο Εκνικό
Μετςόβιο Ρολυτεχνείο και το Δθμόκριτο, ζργο το οποίο αναμζνεται να διαλευκάνει πτυχζσ τθσ
τεχνολογίασ τθσ εποχισ.
7. Ανάκεςθ εργαςτθριακϊν αναλφςεων και μελζτθ των αρχαιοβοτανολογικϊν καταλοίπων.
8. Ανάκεςθ εργαςτθριακϊν αναλφςεων και μελζτθ των μετάλλινων ευρθμάτων.
9. Ανάκεςθ εργαςτθριακϊν αναλφςεων τθσ μικρομορφολογίασ του εδάφουσ με ςκοπό τον
προςδιοριςμό των φυςικϊν φαινομζνων τθσ αρχαιότθτασ όπωσ πλθμμφρεσ και ςειςμοί που
παραδίδονται από τισ αρχαίεσ πθγζσ για τθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι.
10. Καταςκευι πρόχειρου κινθτοφ ςτεγάςτρου προςταςίασ των αρχαιολογικϊν καταλοίπων.
ΑΡΘΡΟ 4: Διάρκεια τησ φμβαςησ
Η διάρκεια τθσ παροφςασ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε πζντε (5) ζτθ (βλ. Ραράρτθμα Ι). Ωσ
χρόνοσ ζναρξθσ κεωρείται θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ παροφςθσ. Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί
να παρατακεί μζχρι τζςςερισ (4) μινεσ, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των ςυμβαλλόμενων μερϊν και κατόπιν
ειδικϊσ αιτιολογθμζνθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
Άρκρο 12 τθσ παροφςασ.
ΑΡΘΡΟ 5: Φορζασ υλοποίηςησ αντικειμζνου τησ φμβαςησ
Το ζργο τθσ παροφςθσ κα υλοποιθκεί απολογιςτικά και με αυτεπιςταςία από το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ
και Ακλθτιςμοφ δια τθσ Διεφκυνςθσ Ρροϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων (ΔΙΡΚΑ), ςφμφωνα με
τθν κείμενθ νομοκεςία ςχετικά με τθν εκτζλεςθ αρχαιολογικϊν ζργων.
ΑΡΘΡΟ 6: Προχπολογιςμόσ - Πόροι και τρόποσ χρηματοδότηςησ του ζργου
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των εκατόν είκοςι πζντε χιλιάδων
οκτακοςίων ευρϊ (125.800,00€), ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. Στο ποςό αυτό περιλαμβάνονται
όλεσ οι επιμζρουσ δαπάνεσ προκειμζνου να εκτελεςτεί θ παροφςα ςφμβαςθ (βλ. Ραράρτθμα ΙΙ). Το
ζργο χρθματοδοτείται εξολοκλιρου από το Εκνικό Σκζλοσ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων
ΣΑΕΡ 001 τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021, με κωδ. ζργου 2021ΕΡ00100042.
Η εξόφλθςθ των δαπανϊν του ζργου, κα γίνεται από τον υπόλογο-διαχειριςτι του ζργου ο οποίοσ κα
οριςκεί με απόφαςθ Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
θτά ςυμφωνείται ότι για τθν εκτζλεςθ ι πραγμάτωςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ,
ουδεμία επιβάρυνςθ ι δαπάνθ ζναντι των ςυμβαλλομζνων ι και τρίτων κα προκαλείται ςε βάροσ του
προχπολογιςμοφ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ. Το κόςτοσ ανάλθψθσ τθσ οποιαςδιποτε
υποχρζωςθσ του Υπουργείου, αλλά και το κόςτοσ τθσ εν γζνει λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ
Ραρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, κα καλυφκεί από τον
προχπολογιςμό τθσ παροφςασ.
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ΑΡΘΡΟ 7: Τποχρεώςεισ και δικαιώματα υμβαλλομζνων
Α. Το Τπουργείο Πολιτιςμοφ και Αθλητιςμοφ, διά τθσ Διεφκυνςθσ Ρροϊςτορικϊν και Κλαςικϊν
Αρχαιοτιτων, αναλαμβάνει:
 Να ενθμερϊνει, εν γζνει, τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ για τθν πορεία υλοποίθςθσ του
ζργου.
 Να ορίςει εκπροςϊπουσ του ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ.
 Να απαςχολεί και να διακζτει επιςτθμονικό προςωπικό με τα απαραίτθτα και ανάλογα
προςόντα, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ αρτιότθτα υλοποίθςθσ των εργαςιϊν.
 Να αποςτείλει κάκε πιςτοποιθμζνθ δαπάνθ, ςυνοδευόμενθ από το τιμολόγιο και τα λοιπά
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από το Νόμο, προκειμζνου να προχωροφν απρόςκοπτα οι
διαδικαςίεσ πλθρωμισ ςτον υπόλογο-διαχειριςτι του ζργου ο οποίοσ κα οριςκεί με απόφαςθ
Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Να μεριμνιςει για τθν τεκμθρίωςθ των αρχαιολογικϊν δεδομζνων, περιλαμβανομζνθσ τθσ
μζριμνασ για τθ διενζργεια των εργαςτθριακϊν και αρχαιομετρικϊν αναλφςεων που κα
απαιτθκοφν.
 Να προωκιςει κάκε αναγκαία διαδικαςία αρμοδιότθτάσ του και να μεριμνιςει εν γζνει για τθν
ομαλι και απρόςκοπτθ εξζλιξθ και ολοκλιρωςθ του ζργου και τθν απορρόφθςθ των
πιςτϊςεων.
 Να ολοκλθρϊςει τισ εργαςίεσ του ζργου “Αναςκαφικι ζρευνα και μελζτθ του Ιεροφ του
Ελικωνίου Ροςειδϊνα ςτα Νικολζικα Διμου Αιγιαλείασ” ςτο οριηόμενο από τθν παροφςα
χρονοδιάγραμμα.
 Να υποβάλει απολογιςμό του ζργου, ςτο τζλοσ αυτοφ.
Β. Η Περιφζρεια Δυτικήσ Ελλάδασ, αναλαμβάνει:
 Τθν πλιρθ χρθματοδότθςθ του ζργου μζχρι του ςυνολικοφ ποςοφ των 125.800,00 ευρϊ,
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.
 Να προβεί ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ, οι οποίεσ κα υποδεικνφονται από τθν Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ του ζργου με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ τθσ πορείασ εκτζλεςισ του και οι οποίεσ
απορρζουν από τισ αρμοδιότθτζσ τθσ.
 Να υποβάλει εγκαίρωσ τα αιτιματα για τθν ετιςια κατανομι των πιςτϊςεων.
 Να ορίςει ειςθγθτι εκκακάριςθσ και υπεφκυνο λογαριαςμοφ για τθν εξόφλθςθ των δαπανϊν
του ζργου.
 Να ορίςει εκπροςϊπουσ τθσ ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ.
ΑΡΘΡΟ 8: Ιδιοκτηςιακό Καθεςτώσ – Χρήςη χώρου
Ο χϊροσ, ςτον οποίο κα εκτελεςτεί το ζργο τθσ παροφςασ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ, ανικει ςτο
Ελλθνικό Δθμόςιο και προςτατεφεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3028/2002.
ΑΡΘΡΟ 9: Επιτροπή Παρακολοφθηςησ του ζργου
Για τθν παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ του ζργου τθσ παροφςασ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ ςυγκροτείται
ςυλλογικό όργανο με τθν επωνυμία "Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ". Η Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ
αποτελείται από τρία (3) μζλθ, με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, ωσ ακολοφκωσ:


Από το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, θ κα Αναςταςία Γκαδόλου, Ρροϊςταμζνθ
του τμιματοσ Ρροϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιολογικϊν Χϊρων, Μνθμείων και
Αρχαιολογικϊν Ζργων τθσ Διεφκυνςθσ Ρροϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων, θ οποία

Ππογπαμμαηική Σύμβαζη Πολιηιζμικήρ Ανάπηςξηρ _ Ιεπού Ελικωνίος Ποζειδώνα Νικολεϊκα Ασαΐαρ

Σελ. 5/10
Σελίδα 11 από 18

ΑΔΑ: Ω10Ε7Λ6-7ΔΤ

κα εκτελεί και χρζθ Ρροζδρου, αναπλθροφμενθ από τθν κα Ερωφίλθ - Κρισ Κόλλια,
Ρροϊςταμζνθ τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων Ηλείασ.


Από τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ,………………………………., αναπλθροφμενοσ από τον/τθν
..................., ...(ιδιότθτα)....



Από τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, ο/θ ..................., ...(ιδιότθτα)...., αναπλθροφμενοσ
από τον/τθν ..................., ...(ιδιότθτα)....

Χρζθ γραμματζα κα εκτελεί θ κα ………….....................................………, αρχαιολόγοσ του ΥΡΡΟΑ.
Η κθτεία των μελϊν τθσ Επιτροπισ κα διαρκζςει όςο χρόνο διαρκζςει θ παροφςα ΡΣ.
Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ ζχει δικαίωμα αλλαγισ των εκπροςϊπων του ςτθν Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ, μετά από ςχετικι ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ προσ τα λοιπά ςυμβαλλόμενα μζρθ και
ςυναίνεςθ τουσ ωσ προσ τθν αλλαγι αυτι.
Αντικείμενο και αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ είναι θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του Ρρογράμματοσ
(πορεία φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου), θ απορρόφθςθ των πιςτϊςεων, θ τιρθςθ των όρων
τθσ Σφμβαςθσ, θ επίλυςθ κάκε διαφωνίασ ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τον τρόπο εφαρμογισ τθσ, που
τυχόν κα προκφψει μεταξφ των Συμβαλλομζνων και δεν ρυκμίηεται ρθτϊσ ςτθν παροφςα.
Η Επιτροπι κακορίηει επίςθσ προτεραιότθτεσ, το πρόγραμμα των ενεργειϊν και τον τρόπο υλοποίθςισ
τουσ, αποφαςίηει τισ ενζργειεσ εκείνεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν καλφτερθ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ
και τθν υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ.
Η Επιτροπι είναι δυνατόν να πλαιςιϊνεται και από ειδικό προςωπικό, που ζχει γνϊςθ του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, όταν και εφόςον ηθτθκεί από οποιονδιποτε από τουσ ςυμβαλλόμενουσ
φορείσ.
Η Επιτροπι ςυγκαλείται με πρόςκλθςθ τθσ προζδρου τθσ. Στθν πρόςκλθςθ γράφονται τα κζματα τθσ
θμεριςιασ διάταξθσ και ειδοποιοφνται τα μζλθ τουλάχιςτον πζντε θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία
ςφγκλιςθσ τθσ Επιτροπισ με τον προςφορότερο τρόπο. Ζγκαιρα, επίςθσ, αποςτζλλεται, με ευκφνθ του
προζδρου, κάκε αναγκαίο πλθροφοριακό υλικό, το οποίο αφορά ςτα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.
Στθν θμεριςια διάταξθ αναγράφονται υποχρεωτικά και ειςάγονται προσ ςυηιτθςθ κζματα που
εγγράφωσ ηθτιςει ο εκπρόςωποσ ζςτω και ενόσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. Επίςθσ είναι υποχρεωτικι
θ ςφγκλιςθ τθσ Επιτροπισ εφόςον το ηθτιςουν εγγράφωσ από τθν Ρρόεδρο δφο από τα ςυμβαλλόμενα
μζρθ, εντόσ δεκαπζντε θμερϊν.
Η Ρρόεδροσ μπορεί να ανακζςει ςε μζλοσ ι μζλθ τθσ Επιτροπισ τθν ειδικότερθ μελζτθ και ειςιγθςθ
κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.
Η Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ ςυνεδριάηει ζγκυρα όταν είναι παρόντα ι εκπροςωποφνται ς’ αυτιν τα
τρία (3) μζλθ τθσ και αποφαςίηει για κάκε κζμα με πλειοψθφία του ςυνόλου των παρευριςκόμενων,
εκτόσ αν για ςυγκεκριμζνεσ αποφάςεισ προβλζπεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ αυτι. Οι αποφάςεισ
πρζπει να είναι αιτιολογθμζνεσ και δεςμεφουν όλουσ τουσ ςυμβαλλόμενουσ φορείσ. Μπορεί επίςθσ με
ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ, ζνα μζλοσ τθσ Επιτροπισ να εκπροςωπεί ζνα μόνο από τα απόντα μζλθ τθσ.
Οι αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ διατυπϊνονται ςε πρακτικά, που υπογράφονται από όλα τα μζλθ και τον
γραμματζα τθσ.
Η Επιτροπι μπορεί να ςυνεδριάςει και ζκτακτα, όταν προκφψει κζμα, ςφμφωνα με τθν διαδικαςία που
περιγράφθκε παραπάνω. Η Επιτροπι ςυνεδριάηει ςτθ Ράτρα, ι εφόςον ςυμφωνιςουν τα μζλθ, μπορεί
να ςυνεδριάςει ςε άλλο ςθμείο εντόσ ι εκτόσ του Νομοφ Αχαΐασ.
Οι ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ μποροφν να πραγματοποιθκοφν και με τθλεδιάςκεψθ, χωρίσ τθ φυςικι
παρουςία οριςμζνων ι του ςυνόλου των μελϊν, και με κάκε πρόςφορο θλεκτρονικό μζςο, το οποίο
πρζπει να ορίηεται ρθτϊσ ςτθν πρόςκλθςθ που απευκφνει θ Ρρόεδροσ ςτα μζλθ. Στθν περίπτωςθ αυτι,
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θ απαρτία τθσ Επιτροπισ, ςτθν οποία προςμετροφνται και τα μζλθ που ςυμμετζχουν ςτθ ςυνεδρίαςθ
μζςω τθλεδιάςκεψθσ, καταγράφεται από τθν Ρρόεδρο. Η δυνατότθτα θλεκτρονικισ καταγραφισ τθσ
ςυνεδρίαςθσ που παρζχεται από τθν τεχνολογία, εφόςον χρθςιμοποιθκεί, πρζπει να αποτρζπει
οποιαδιποτε τροποποίθςθ των όςων διαμείβονται ςτθν τθλεδιάςκεψθ και να βοθκά ςτθν επεξεργαςία
των πρακτικϊν, χωρίσ να δθμιουργοφνται αςάφειεσ και αμφιςβθτιςεισ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι
ιςχφουςεσ διατάξεισ που ρυκμίηουν τθ λειτουργία των ςυλλογικϊν οργάνων.
Η Επιτροπι ςε καμία περίπτωςθ δεν υποκακιςτά άλλο ςυλλογικό όργανο, το οποίο ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, είναι απαραίτθτο να γνωμοδοτιςει.
Οι αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ λαμβάνονται υπόψθ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. Στθν
πρϊτθ ςυνεδρίαςθ τθσ θ Επιτροπι αποφαςίηει για τα λοιπά κζματα λειτουργίασ τθσ.
ΑΡΘΡΟ 10: Επίλυςη Διαφορών - Διαφωνίεσ
Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε διαφωνίασ που απορρζει από τθν ερμθνεία και εφαρμογι τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνοφν ότι καταρχιν κα προςπακιςουν να ζρκουν ςε
διευκζτθςθ τθσ διαφωνίασ με όλα τα δυνατά μζςα. Μετά από αποτυχία τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ
προςπάκειασ διευκζτθςθσ, οιαδιποτε διαφορά που κα απορρζει από τθν παροφςα ςφμβαςθ κα
λφεται από τα αρμόδια Δικαςτιρια τθσ Ράτρασ.
ΑΡΘΡΟ 11: Αντιςυμβατική υμπεριφορά - Ρήτρεσ
Ραράβαςθ όρου τθσ παροφςασ που κεωροφνται όλοι ουςιϊδεισ και αντιςυμβατικι ι παράνομθ πράξθ
ι παράλειψθ από οποιοδιποτε από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, παρζχουν ςτο άλλο το δικαίωμα να
αξιϊςει αποκατάςταςθ των αντιςυμβατικϊν ενεργειϊν ςε εφλογο χρόνο. Σε περίπτωςθ αρνιςεωσ,
αδυναμίασ ι αμζλειασ προσ αποκατάςταςθ από τθσ πλευράσ του ενόσ μζρουσ, ο αντιςυμβαλλόμενοσ
ζχει το δικαίωμα να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, αξιϊνοντασ κάκε
κετικι ι αποκετικι ηθμία.
ΑΡΘΡΟ 12: Σροποποιήςεισ τησ φμβαςησ
Με κοινι ζγγραφθ ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν, μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ
Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και ςχετικι απόφαςθ, εφόςον απαιτείται, των αρμοδίων οργάνων των
ςυμβαλλομζνων μερϊν, θ παροφςα Σφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται ι να ςυμπλθρϊνεται ωσ προσ το
χρονοδιάγραμμα και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ, εξαιρουμζνου του φυςικοφ και οικονομικοφ
αντικειμζνου τθσ και του τρόπου υλοποίθςισ του. Ειδικότερα, παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ
δφναται να χορθγθκεί για διάςτθμα ζωσ τζςςερισ (4) μινεσ, για λόγουσ που αφοροφν τθν υλοποίθςθ
του αντικειμζνου τθσ και ςφμφωνα με το άρκρο 4 τθσ παροφςθσ.
Η τροποποίθςθ του εςωτερικοφ χρονοδιαγράμματοσ και θ ανακατανομι ποςϊν ανά ζτοσ, που δεν
επιφζρει μεταβολζσ ςτθ ςυνολικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ και ςτον προχπολογιςμό τθσ
αντίςτοιχα, γίνεται μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και δεν απαιτείται
τροποποίθςθ τθσ παροφςασ.
ΑΡΘΡΟ 13: Σελικζσ Διατάξεισ
Εφόςον για τον οποιοδιποτε λόγο κάποιοσ όροσ τθσ ςφμβαςθσ ικελε κεωρθκεί άκυροσ ι ακυρωκεί,
τοφτο δεν επθρεάηει τθν ιςχφ των υπολοίπων όρων αυτισ, οι οποίοι ςυνεχίηουν να ιςχφουν ςε κάκε
περίπτωςθ. Η μθ άςκθςθ δικαιωμάτων ι θ παράλειψθ υποχρεϊςεων από οποιοδιποτε ςυμβαλλόμενο
μζροσ ι θ ανοχι καταςτάςεων αντίκετων προσ τθν παροφςα Ρρογραμματικι Ρολιτιςμικι Σφμβαςθ ι θ
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κακυςτζρθςθ ςτθ λιψθ μζτρων που προβλζπει θ Σφμβαςθ αυτι, από οποιοδιποτε ςυμβαλλόμενο
μζροσ, δεν μπορεί να κεωρθκεί ωσ παραίτθςθ των ςυμβαλλομζνων μερϊν από δικαιϊματα ι
απαλλαγι από τισ υποχρεϊςεισ τουσ ι αναγνϊριςθ δικαιωμάτων ςτα ςυμβαλλόμενα μζρθ που δεν
αναγνωρίηονται από τθν Ρρογραμματικι αυτι Σφμβαςθ.
Σε περίπτωςθ που θ εκτζλεςθ του ζργου καταςτεί αδφνατθ λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να εγερκεί
αξίωςθ καταβολισ αμοιβισ ι αποηθμίωςθσ. Ρερίπτωςθ ανωτζρασ βίασ υπάρχει ιδίωσ ςε περίπτωςθ
απεργίασ, πολζμου, ςτάςθσ ι οποιαςδιποτε κοινωνικισ αναταραχισ κατά τθν οποία παφουν να
λειτουργοφν οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ.
Σε επιβεβαίωςθ των ανωτζρω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςε τζςςερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία κάκε
ςυμβαλλόμενο μζροσ ζλαβε από δφο (2).

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
Η ΤΠΟΤΡΓΟ

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΝΕΚΣΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ε ΕΣΗ
ΚΟΣΟ

& ΚΟΣΟ
2021

2022

2023

2024

2025

ΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

5.000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

7.000,00

ΥΡΗΕΣΙΕΣ

16.500,00

8.500,00

15.500,00

15.500,00

15.500,00

71.500,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΙΞΗ

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

6.000,00

ΛΟΙΡΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ

11.900,00

1.800,00

11.900,00

7.850,00

7.850,00

41.300,00

ΟΜΑΔΕ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΓΑ ΥΡΟΔΟΜΗΣ


Συγκοινωνιακά



Λιμενικά/Αεροδρόμια



Υδραυλικά



Κτιριακά



Εγγειοβελτιωτικά
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΟΜΑΔΕ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ε ΕΣΗ
2021

2022

2023

2024

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΟ

2025

ΜΕΛΕΣΕ
ΤΝΟΛΟ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΕΡΓΑ ΤΠΟΔΟΜΗ

Συγκοινωνιακά

Λιμενικά/Αεροδρόμια

Υδραυλικά

Κτιριακά

Εγγειοβελτιωτικά
ΤΝΟΛΟ

0,00
- Υλικοτεχνικι υποδομι
- Υλικά προςωρινοφ
ςτζγαςτρο

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ
ΤΝΟΛΟ

0,00
- Υλικοτεχνικι υποδομι

500,00

3.000,00
3.000.00
1.000,00
1.000,00
4.000,00

500,00
- Αρχιτεκτονικζσ
υπθρεςίεσ
- Τοπογραφικζσ
αποτυπϊςεισ
- Αναλφςεισ
μετάλλινων
- Σχεδίαςθ κινθτϊν
ευρθμάτων
- Αναλφςεισ
αρχαιοβοτανολο
γικά

1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00

4.000,00

2.500,00
2.000,00

ΤΝΟΛΟ
ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ

- Λογιςτικι υποςτιριξθ
ΤΝΟΛΟ

ΛΟΙΠΕ ΔΑΠΑΝΕ
ΤΝΟΛΟ
ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΧΗΜΑ

500,00

0,00
- Υλικοτεχνικι υποδομι

500,00

- Αρχιτεκτονικζσ
υπθρεςίεσ
- Τοπογραφικζσ
αποτυπϊςεισ
- Αναλφςεισ μετάλλινων
- Σχεδίαςθ κινθτϊν
ευρθμάτων
- Αναλφςεισ
αρχαιοβοτανολο
γικά
- Αναλφςεισ
μικρομορφολο
γίασ
- Χωματουργικζσ
εργαςίεσ

4.000,00

- Υλικοτεχνικι
υποδομι

500,00

500,00
- Αρχιτεκτονικζσ
υπθρεςίεσ
- Τοπογραφικζσ
αποτυπϊςεισ
- Αναλφςεισ
μετάλλινων
- Σχεδίαςθ κινθτϊν
ευρθμάτων
- Αναλφςεισ
αρχαιοβοτανολο
γικά
- Αναλφςεισ
μικρομορφολογίασ
- Χωματουργικζσ
εργαςίεσ

3.000,00

- Αρχιτεκτονικζσ
υπθρεςίεσ
- Τοπογραφικζσ
αποτυπϊςεισ
- Αναλφςεισ
μετάλλινων
- Σχεδίαςθ κινθτϊν
ευρθμάτων
- Αναλφςεισ
αρχαιοβοτανολο
γικά
- Αναλφςεισ
μικρομορφολο
γίασ
- Χωματουργικζσ
εργαςίεσ

4.000,00

3.000,00
1.500,00
1.000,00

4.000,00
2.500,00
500,00

500,00

2.000,00
1.500,00
1.000,00

4.000,00

2.500,00
500,00

500,00

7.000,00

2.000,00
1.500,00
1.000,00

4.000,00

2.500,00
500,00

16.500,00

8.500,00

15.500,00

15.500,00

15.500,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00
- Αποψιλϊςεισ αρχ. χϊρου
- Διαμονι/
Διατροφι

0,00
- Υλικοτεχνικι
υποδομι

3.000,00
5.000,00

- Αρχιτεκτονικζσ υπθρεςίεσ
- Τοπογραφικζσ
αποτυπϊςεισ
- Αναλφςεισ δομικϊν
υλικϊν
- Σχεδίαςθ κινθτϊν
ευρθμάτων
- Αναλφςεισ
αρχαιοβοτανολο
γικά
- Αναλφςεισ
μικρομορφολογίασ
- Χωματουργικζσ εργαςίεσ

ΤΠΗΡΕΙΕ

2.000,00

8.100,00

1.200,00
- Διαμονι/ Διατροφι

1.800,00

3.800,00

1.200,00
- Αποψιλϊςεισ αρχ.
χϊρου
- Διαμονι/
Διατροφι

8.100,00
3.800,00

1.200,00
- Αποψιλϊςεισ αρχ.
χϊρου
- Διαμονι/
Διατροφι

4.050,00
3.800,00

1.200,00
- Αποψιλϊςεισ αρχ.
χϊρου
- Διαμονι/
Διατροφι

71.500,00

6.000,00

4.050,00
3.800,00

11.900,00

1.800,00

11.900,00

7.850,00

7.850,00

41.300,00

34.600,00

12.000,00

29.100,00

25.050,00

25.050,00

125.800,00
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Θ Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν

υπ’

αρικμ.

πρωτ.:

190604/2173/08-07-2021

(ορκι

επανάλθψθ)

ειςιγθςθ

του

Αντιπεριφερειάρχθ Επιχειρθματικότθτασ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ
Προγραμματιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Εφαρμογισ Προγραμμάτων και Ζργων.
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ΑΔΑ: Ω10Ε7Λ6-7ΔΤ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τθ ςφναψθ Προγραμματικισ φμβαςθσ Πολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ & του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ για το ζργο: «Αναςκαφικι ζρευνα και
μελζτθ του Ιεροφ του Ελικωνίου Ποςειδϊνα ςτα Νικολζικα Διμου Αιγιάλειασ», προχπολογιςμόσ:
125.800,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Εκνικό κζλοσ του Προγράμματοσ
Δθμοςίων Επενδφςεων / ΑΕΠ 001, κ.ε.: 2021ΕΠ00100042.

Β) Εγκρίνει το επιςυναπτόμενο ςχζδιο τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ Πολιτιςμικισ Ανάπτυξθσ, όπωσ
αναλυτικά περιγράφεται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

Γ) 1. Ορίηει ωσ εκπρόςωπο τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτθν Κοινι Επιτροπι παρακολοφκθςθσ
εκτζλεςθσ τθσ ωσ άνω Προγραμματικισ φμβαςθσ, όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 9 αυτισ, τον
Περιφερειακό φμβουλο Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε. κ. Ηαΐμθ Φωκίωνα, ωσ Πρόεδρο, με αναπλθρωτι του
τον Περιφερειακό φμβουλο Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε. κ. ακελλαρόπουλο Παναγιϊτθ.

2. Ορίηει ωσ μζλοσ ςτθν Κοινι Επιτροπι παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ τθσ ωσ άνω Προγραμματικισ
φμβαςθσ, όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 9 αυτισ, τθν Προϊςταμζνθ τθσ Διεφκυνςθσ Αναπτυξιακοφ
Προγραμματιςμοφ τθσ Π.Δ.Ε., με αναπλθρϊτρια τθσ, τθν Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ Εφαρμογισ
Προγραμμάτων & Ζργων τθσ ίδιασ Διεφκυνςθσ.

Δ) Εξουςιοδοτεί τον Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν υπογραφι τθσ Προγραμματικισ
φμβαςθσ.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Θ Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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