ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 8ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 131/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός Απριλίου του έτους 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 6536/8-4-2019 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κοντοµίχης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κακλαµάνη Αναστασία
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Γιαννιώτης Οδυσσέας
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Κατωπόδη Ευανθία
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Σκληρός Παναγιώτης
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
11
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
11
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
13
Βλάχος Κων/νος
13
14
Θερµός Ευάγγελος
14
15
Παπαδόπουλος Ανδρέας
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Γρηγόρη Ασπασία
17
18
Βικέντιος Νικόλαος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Μήτσουρας Πέτρος
19
20
Αραβανής Βασίλειος
20
21
Ζουριδάκης Ευτύχιος
21
22
Σκληρός Φίλιππος
22
23
Καββαδάς Θωµάς
23
24
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
24
25
Γληγόρης Κων/νος
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι πέντε (25) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
ο
ο
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 2 θέµα της Η.∆. τα θέµατα: 5 , 6 και 12 της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, Καρφάκη Μαριάννα, και Φρεµεντίτης Χριστόφορος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος
ου
της Η.∆. Ο ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος. Η ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα επέστρεψε πριν
ου
την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆. Οι ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, Βικέντιος Νικόλαος και Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησαν πριν
ου
την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 8 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 8ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Λευκάδας, του Υπουργείου Πολιτισµού και της
Περιφέρειας Ιονίων Νησιών για την ανασκαφή – ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Λευκάδας, Β΄ Φάση.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος ∆.Σ.
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Ο Πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβουλίου κ. Γρηγόρης Γκογκάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας και Λευκάδας µε το αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΑΠ/181326/127237/1732/4-4-2019
έγγραφο, µας έστειλε σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης
για το έργο «ΑΝΑΣΚΑΦΗ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ Β’ ΦΑΣΗ».
Αντικείµενο της Προγραµµατικής Σύµβασης είναι η συνέχιση των εργασιών που ξεκίνησαν το 2016, για την
ανασκαφή την ανάδειξη την αποτύπωση και τεκµηρίωση του αρχαίου θεάτρου Λευκάδας στην περιοχή ΚΟΥΛΜΟΣ.
Οι ανασκαφικές εργασίες της Α φάσης για τις οποίες επίσης είχε συναφθεί η από 15-11-2016 Προγραµµατική
Σύµβαση έχουν ήδη περατωθεί .
Ο συνολικός προϋπολογισµός των εργασιών της Β΄ φάσης ανέρχεται στο ποσό των 158.531,77 €.
Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι διετής από την υπογραφή της.
Ο ∆ήµος Λευκάδας αναλαµβάνει:
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.
Για το σκοπό αυτό έχει προβλεφθεί πίστωση 50.000,00 € στον ΚΑΕ 30-7425.026 του πρ/σµού του ∆ήµου οικ. έτους
2019. Το υπόλοιπο ποσό των 50.000,00 € θα εγγραφεί στον πρ/σµό του ∆ήµου οικ. έτους 2020.
4. Να φροντίσει για την απευθείας εξαγορά ή την έγγραφη συναίνεση εκ µέρους των ιδιοκτητών πριν την έναρξη των
εργασιών.
Θέτω υπόψη σας το περιεχόµενο του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης στο οποίο φαίνονται αναλυτικά οι
επιµέρους όροι και εισηγούµαι:
1.Την έγκριση του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης
2.Τον ορισµό ενός εκπροσώπου του ∆ήµου ( τακτικού και αναπληρωµατικού) στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης
και επίλυσης διαφορών του άρθρου 10. και
3. Την εξουσιοδότηση του ∆ήµαρχου για την υπογραφή της σύµβασης και οποιουδήποτε άλλου σχετικού έγγραφου
απαιτηθεί.»
Ως εκπρόσωπο του ∆ήµου στην επιτροπή παρακολούθησης της σύµβασης και επίλυσης διαφορών του άρθρου 10,
προτείνει τον ∆.Σ. κ. Μάρκο Νικητάκη, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά του την ∆.Σ. κα Καρφάκη Μαριάννα.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα µε είκοσι µία (21) ψήφους, αποφασίζει:
1.Εγκρίνει το σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Λευκάδας, του Υπουργείου Πολιτισµού και της
Περιφέρειας Ιονίων Νησιών για την ανασκαφή – ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Λευκάδας, Β΄ Φάση, ως κατωτέρω:

ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
«ΑΝΑΣΚΑΦΗ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Β’ ΦΑΣΗ»
Στην Αθήνα σήµερα ………. οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:
•
Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, εκπροσωπούµενο από τη Γενική Γραµµατέα, δρα Μαρία
Βλαζάκη, κάτοικο Αθηνών,
•
Ο ∆ήµος Λευκάδας, νόµιµα εκπροσωπούµενος από τον ∆ήµαρχο Λευκάδας, κ. Κωνσταντίνο ∆ρακονταειδή,
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.
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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 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 ∆ήµου 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:
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, ∆ και Ν∆ 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.
τις διατάξεις του αρ. 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
Α
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 179 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 ),
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 Π∆ 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) « Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού,...».
4.
Στο Π.∆. 4/2018 (ΦΕΚ Α’7/22.1.2018), «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού»
5.
Στο Π.∆. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α/29-08-2018 «∆ιορισµός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών &
Υφυπουργών»
6.
Στην υπ. αριθµ.ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΑΑ∆/ΤΤ∆Α∆ΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405/6-10-2015 _ΦΕΚ
706/ΤΥΟ∆∆Τ/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 ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων, 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.∆. 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 ∆ηµόσιο 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)

3

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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας, για την έγκριση των όρων της
παρούσας,
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 ∆ήµου Λευκάδας για την υλοποίηση και χρηµατοδότηση του έργου «ΑΝΑΣΚΑΦΗ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ Β’ ΦΑΣΗ».
16.
Στην υπ΄ αρ. …..απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την έγκριση χρηµατοδότησης της
προγραµµατικής σύµβασης σχετικά µε την έγκριση δέσµευσης του ποσού
17.
Η υπ΄ αρ. …..απόφαση του ∆ήµαρχος σχετικά µε 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 Π∆.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:
1.
Το προοίµιο, τη νοµική βάση και το περιεχόµενο της Σύµβασης (άρθρο 1)
2.
Τον σκοπό της Σύµβασης (άρθρο 2)
3.
Το αντικείµενο της Σύµβασης (άρθρο 3)
4.
Την ισχύ και τη διάρκεια της Σύµβασης (άρθρο 4)
5.
Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της Σύµβασης (άρθρο 5)
6.
Το φορέα υλοποίησης του αντικειµένου της Σύµβασης (άρθρο 6)
7.
Τον προϋπολογισµό, τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο της χρηµατοδότησης (άρθρο 7)
8.
Τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων (άρθρο 8).
9.
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς- χρήση χώρου (άρθρο 9).
10.
Το όργανο παρακολούθησης της Σύµβασης και τις αρµοδιότητες του (άρθρο 10)
11.
Τα προβλεπόµενα σε περίπτωση αντισυµβατικής συµπεριφοράς - ρήτρες (άρθρο 11)
12.
Την τροποποίηση της Σύµβασης (άρθρο 12)
13.
Τα πνευµατικά δικαιώµατα επί των αποτελεσµάτων του έργου (άρθρο 13)
14.
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 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.
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Άρθρο 4
Ισχύς και ∆ιάρκεια 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
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
∆ιευθύντρια 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 ∆ήµου
Λευκάδος. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 158.531,77 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα
βαρύνει την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΚΩ∆ΙΚΟΣ ……….. µε τίτλο «……………………….».) και το ∆ήµο Λευκάδας (
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ……….. µε «……………………….».)Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται όλες οι επιµέρους δαπάνες
προκειµένου να εκτελεστεί η παρούσα σύµβαση. Οι δαπάνες που θα πραγµατοποιούνται 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 ∆ήµο Λευκάδος), βάσει πιστοποιήσεων και
λογαριασµών υπογεγραµµένων από την αρµόδια ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του Φορέα Υλοποίησης που έχει την
ευθύνη της επίβλεψης των εργασιών.
3.
Σε κάθε καταβολή, το αντίστοιχο ποσό θα εισπράττεται από τον Φορέα ∆ιαχείρισης (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 ∆ήµος Λευκάδος µπορούν να ζητήσουν ανά πάσα
στιγµή επικυρωµένα αντίγραφα. Το αρχείο θα φυλάσσεται και θα επιδεικνύεται σε ενδεχόµενους ελέγχους.
Άρθρο 8
∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Συµβαλλοµένων
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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 ∆ήµο 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 ΕΡΓΟΥ
2.
να ολοκληρώσει τις εργασίες της σύµβασης εντός του οριζόµενου από την παρούσα χρονοδιαγράµµατος,
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 ∆ήµο 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 ∆ήµο 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 ∆ήµος Λευκάδας αναλαµβάνει:
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 100.000,00€, 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
∆) Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναλαµβάνει:
ο να χρηµατοδοτήσει τις εργασίες της Σύµβασης, συνολικού ύψους 58.531,77€ σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται
ανωτέρω στο άρθρο 7
ο 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,
ο 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 ∆ήµο 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
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 ∆ήµος Λευκάδας θα προβεί στη διαδικασία της απευθείας
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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 ∆ήµου Λευκάδος, που ορίζονται ο ………., µε αναπληρωτή τον …….
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας ∆υτικής 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 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 ∆ήµος 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.
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 ∆ικαστήρια.
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 ∆ικαιώµατα
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 ∆ιατάξεις

7

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
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Η Γενική Γραµµατέας
Ο ∆ήµαρχος
ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΖΑΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

2. Ορίζει ως εκπρόσωπο του ∆ήµου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και Επίλυσης ∆ιαφορών του άρθρου
10, τον ∆.Σ. κ. Μάρκο Νικητάκη, µε αναπληρώτρια, την ∆.Σ. κα Καρφάκη Μαριάννα.
3. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σύµβασης και οποιουδήποτε άλλου σχετικού έγγραφου
απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 131/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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