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          Στο Δίστομο, σήμερα 5 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00 μ.μ., το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της αίθουσας συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο 
Δίστομο, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 45520/192/27-2-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 3η 
Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε 
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον 
Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε 
καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των 
ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    
 

Θέμα 35Ο  

H.Δ. 
Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτημάτων της με το Υπουργείο  
Πολιτισμού και Αθλητισμού  για το  έργο : «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΓΛΑ 
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ»,  και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Προγραμματικής Σύμβασης. 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. 
Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  
 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κυρίτσης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος 

Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά &  Φάνης Σπανός   
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 

 
Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Ζαννιάς Αθανάσιος  √ 

ΑΔΑ: Ω4ΑΜ7ΛΗ-ΜΡΩ



 
 

4 Αργύρης Δημήτριος   √ 4 Γρεβενίτης Θωμάς  √ 
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος  √  6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  
8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας  √ 8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη  √ 9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία  √ 
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος  √  
13 Κατσαρός Χαράλαμπος √  12 Παπαευσταθίου Παναγιώτης √  
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος   √ 13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης  √  
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος   √ 
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη  √ 16 Πάνος Θεόδωρος   √ 
19 Μπακομήτρος Κων/νος  √  «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας   √ 17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων  √  «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης   √  «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Γιανναράκης Ιωάννης √  
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 24 7 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 15 5 
 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα 
(51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα εννέα (39), ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη 
υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Μαρούλα 
Ξηρού. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης 
Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
         
 
Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο στον 
εισηγητή του 35ου θέματος  ημερήσιας διάταξης, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας κ. Ευθύμιο Καραΐσκο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την με αρίθμ. πρωτ.  
31928/202/20-2-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 
ΣΧΕΤ: 
 
1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει  
3. To αριθ. 29476/631/7-2-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Εύβοιας 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου 
«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ 
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ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΓΛΑ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ», προϋπολογισμού 150.000,00€ σε 
βάρος των πιστώσεων  των Περιφερειακών ΚΑΠ. 

Το έργο ‘’ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΓΛΑ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ’’ είχε ενταχθεί στην 
6η τροποποίηση των Περιφερειακών ΚΑΠ με προϋπολογισμό 150.000,00€. Σύμφωνα με το ν. 
4071/2012, άρθρο 8, § 10 έργα, προγράμματα και υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα στα 
οποία συμμετέχει η οικεία Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
υλοποιούνται μέσω «Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης» 

Δεδομένου ότι  

1. Σύμφωνα με τον νόμο δυνάμεθα ως Περιφέρεια να συμμετέχουμε, ως συμβαλλόμενοι, 
στην ανωτέρω αναφερόμενη σύμβαση. 

2. Το συγκεκριμένο έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα των Περιφερειακών ΚΑΠ  
3. Με την παρούσα σύμβαση θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες αρχαιολογικής έρευνας 

και οι μελέτες προστασίας και ανάδειξης της μυκηναϊκής ακρόπολης του Γλα 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης  και των 
παραρτημάτων της για την εκτέλεση του έργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΓΛΑ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ», σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο της 
Προγραμματικής Σύμβασης 

2. Tον ορισμό εκπροσώπων από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης ως ακολούθως: 

               
ΙΣΙΔΩΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Τοπογράφο  Μηχ/κό υπαλλήλο της Δ.Τ.Ε Βοιωτίας  με 
αναπληρωτή τον ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΚΑΡΑΜΟΥΣΚΕΤΑ, Τοπογράφο  Μηχ/κό, υπάλληλο της 
Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Βοιωτίας.  
 

Συνημμένα :  
 Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης  

 

 
 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 
για το έρ γο  

 
«« ΑΑ ρρ χχ αα ιι οο λλ οο γγ ιι κκ ήή   έέ ρρ εε υυ νν αα   κκ αα ιι   εε κκ ππ όό νν ηη σσ ηη   μμ εε λλ εε ττ ώώ νν   ππ ρρ οο σσ ττ αα σσ ίί αα ςς   κκ αα ιι   αα νν άά δδ εε ιι ξξ ηη ςς   

ττ ηη ςς   μμ υυ κκ ηη νν αα ϊϊ κκ ήή ςς   αα κκ ρρ όό ππ οο λλ ηη ςς   ττ οο υυ   ΓΓ λλ αα ,,   ΠΠ .. ΕΕ ..   ΒΒ οο ιι ωω ττ ίί αα ςς »» 
 
Στην Αθήνα σήμερα ημέρα …./…./2018, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής 
«Συμβαλλόμενοι»: 

ΑΔΑ: Ω4ΑΜ7ΛΗ-ΜΡΩ



 
 

 
1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Μπουμπουλίνας 20, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Γενική Γραμματέα κ. Μαρία 
Ανδρεαδάκη Βλαζάκη, κάτοικο Αθηνών. 

2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία, στη Λεωφόρο Καλυβίων 2,  
νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ. Μπακογιάννη Π. Κωνσταντίνο κάτοικο 
Καρπενησίου. 

 
συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 
Προοίμιο 

 
Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σύμφωνα με:  
 
1. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-06-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 190 και το 
άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8, παρ. 9 & 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 
Ά/11-04-2012). 

3. Το Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014) «Οργανισμός του  ΥΠ.ΠΟ.Α», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 31 του Ν.4305/2014 και με τα άρθρα 49-55 του Ν. 4373/16. 

4. Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος» 
όπως τροποποιημένο ισχύει. 

5. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» 

6. To Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών». 

7. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/Α1/272598/33659/30330/ 23405/6-10-2015 
(ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/706/6-10-2015) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού για το διορισμό Μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού 

8. Την υπ’ αρ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/69303/7879/211/21/6.3.2017 (ΦΕΚ 901/Β/17-03-
2017) Υ.Α. περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» ή «Με 
εντολή Υφυπουργού» κατά περίπτωση στους Γενικούς Γραμματείς Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελούς 
Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ. 

9. Το άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» του  Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/05-08-
1991). 

ΑΔΑ: Ω4ΑΜ7ΛΗ-ΜΡΩ



 
 

10. Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α’/23-03-1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» 
11. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  
12. Το Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο 

Δημόσιο Τομέα  
13. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/200191/18849/1-06-2017 (ΦΕΚ 1921/Β΄/1-06-2017) ΥΑ «Ορισμός 

επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016». 

14. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ/………….….. Υπουργική Απόφαση έγκρισης του 
πενταετούς προγράμματος επιφανειακής, γεωφυσικής και ανασκαφικής έρευνας στη 
μυκηναϊκή ακρόπολη του Γλα Π.Ε. Βοιωτίας, υπό τη διεύθυνση της Δρ. Έλενας Κουντούρη, 
Προϊσταμένης της ΔΙΠΚΑ.  

15. Την υπ’ αριθμ. 274/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδος για 
ένταξη του έργου  «Αρχαιολογική έρευνα και εκπόνηση μελετών προστασίας και ανάδειξης 
της μυκηναϊκής ακρόπολης του Γλα, Π.Ε. Βοιωτίας»  στους Περιφερειακούς ΚΑΠ- ΤΡΟΠ 06,  με 
προϋπολογισμό έργου 150.000,00 ευρώ. 

16. Την υπ’ αρ. ……………. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδος με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας. 

17. To γεγονός ότι δεν προκύπτει από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Περιεχόμενο της Σύμβασης 
 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση (ΠΣ) περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν 
για την υλοποίηση του παραπάνω Προγράμματος και συγκεκριμένα: 
- Το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1). 

- Στόχοι του Προγράμματος (άρθρο 2). 

- Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3). 
- Τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 4). 

- Τον φορέα εκτέλεσης του προγράμματος (άρθρο 5). 

- Τον προϋπολογισμό, τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης του 
Προγράμματος (άρθρο 6). 

- Τον ορισμό επιστημονικού υπεύθυνου του έργου (άρθρο 7). 

- Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μερών – αντισυνταγματική συμπεριφορά (άρθρο 8). 
 Το ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου (άρθρο 9). 
 Την κοινή επιτροπή παρακολούθησης (άρθρο 10). 
 Την επίλυση διαφορών - διαφωνίες (άρθρο 11). 
 Τις τροποποιήσεις της σύμβασης (άρθρο 12). 
 Τις τελικές διατάξεις (άρθρο 13). 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Περιεχόμενο και στόχος του Προγράμματος 
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Η μυκηναϊκή ακρόπολη του Γλα είναι χτισμένη πάνω σε έναν απόκρημνο βράχο στον ανατολικό 
μυχό του τεκτονικού βυθίσματος της Kωπαΐδας. Το πλάτωμα οχυρώθηκε στους μυκηναϊκούς 
χρόνους με ισχυρό κυκλώπειο τείχος, περικλείοντας έκταση που φτάνει τα 200 στρέμματα, δηλαδή 
δεκαπλάσια της Τίρυνθας και της Αθήνας και επταπλάσια των Μυκηνών. Στο πλάτωμα της 
κορυφής του λόφου αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο παλαιότερων ανασκαφών συγκρότημα δύο 
πανομοιότυπων μεγαροειδών κατοικιών που έχει ερμηνευθεί ως κατοικίες δύο αξιωματούχων με 
διαφορετικά καθήκοντα.  

Η υποδειγματική δημοσίευση από τον αείμνηστο καθηγητή Σπυρίδωνα Ιακωβίδη παλαιότερων 
ερευνών και πρόσφατων ανασκαφών που διενεργήθηκαν στον χώρο κατέδειξε τη μεγάλη σημασία 
της θέσης και προσδιόρισε το πλαίσιο της πολιτικής γεωγραφίας του βόρειου κωπαϊδικού χώρου. 
Ο βράχος κατοικήθηκε για πρώτη φορά στη νεολιθική περίοδο, όταν η πεδιάδα ήταν λίμνη και ο 
ίδιος νησίδα. Οχυρώθηκε και κατοικήθηκε εκ νέου κατά τον 13ο αιώνα π.Χ., προκειμένου να 
αποτελέσει το οικονομοτεχνικό κέντρο λειτουργίας των αποστραγγιστικών έργων της λίμνης 
Κωπαΐδας, καθώς και ως σταθμός συγκέντρωσης των αυξημένων αγροτικών προϊόντων της 
περιοχής. Η ιδιαιτερότητα της θέσης έγκειται, μεταξύ άλλων, στο συσχετισμό της με το τεχνικό 
επίτευγμα της αποξήρανσης της λίμνης Κωπαΐδας, το οποίο απηχείται σε μύθους και παραδόσεις 
που επιβίωσαν έως τους ιστορικούς χρόνους ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά και μεγαλόπνοα έργα 
της ελληνικής προϊστορίας.  

Η υλοποίηση του προγράμματος στο πλαίσιο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης 
αποσκοπεί: 

- Στην κατανόηση της πολιτικής γεωγραφίας της μυκηναϊκής βόρειας Βοιωτίας  και της 
ιεραρχικής σχέσης των θέσεων που ανασκάπτονται γύρω από τον Γλα (Άγιος Ιωάννης και Αγία 
Μαρίνα) και ακολουθούν την τύχη του μετά το τέλος των ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνων, λαμβάνοντας κυρίως 
υπόψη το γιγαντιαίο μέγεθος της ακρόπολης του Γλα συγκριτικά με τις άλλες γνωστές 
μυκηναϊκές ακροπόλεις  

- Στην διερεύνηση σημαντικών επιστημονικών θεμάτων γύρω από τη χρήση και λειτουργία της 
ακρόπολης του Γλα, όπως α) το γεγονός ότι μόνο το 30% της συνολικής έκτασης της ακρόπολης 
καταλαμβάνεται από οικοδομικά κατάλοιπα, ενώ δεν έχουν εντοπιστεί άλλα αρχιτεκτονικά 
λείψανα στον υπόλοιπο χώρο, β) η λειτουργία και χρήση του ανατολικού άκρου της ακρόπολης, 
το οποίο απομονώνεται από τον υπόλοιπο τειχισμένο χώρο με διατείχισμα και ελεγχόμενη 
πρόσβαση μέσω της νοτιανατολικής πύλης, αλλά δεν φαίνεται να περιλαμβάνει οικοδομικά 
κατάλοιπα, γ) η λειτουργία των δύο τετράπλευρων οικοδομημάτων στο βορειοδυτικό και 
νοτιοδυτικό τμήμα του λόφου, εντοπισμένων από τον F. Noack.  

- Στο σχεδιασμό μέτρων προστασίας και ανάδειξης της σημαντικής αυτής μυκηναϊκής ακρόπολης 
μέσα από την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, η υλοποίηση των οποίων, θα εξασφαλίσει 
σε δεύτερο χρόνο την αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου και τους περιβάλλοντος χώρου 
αυτού και κατά συνέπεια την αύξηση της επισκεψιμότητας και τη δυναμική προβολή και 
τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.  

ΑΡΘΡΟ 3 
Αντικείμενο της Σύμβασης 
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Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύµβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών 
αρχαιολογικής έρευνας και εκπόνησης μελετών προστασίας και ανάδειξης της μυκηναϊκής 
ακρόπολης του Γλα.  
 
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους εργασίες:  
 
Α. Υποέργο 1: Εργασίες και έρευνα πεδίου  
(1) Εργασίες τεκμηρίωσης: α) αποτυπώσεις ανασκαφικών τομών και υφιστάμενων δομών  β) 

καταγραφή παθολογίας τείχους και κτηριακών καταλοίπων. 

(2) Τοπογραφικές εργασίες: α) διαμόρφωση ενιαίου τοπογραφικού υπόβαθρου της περιοχής 
έρευνας, με τη ψηφιοποίηση και γεωμετρική διόρθωση των αντίστοιχων αναλογικών 
τοπογραφικών διαγραμμάτων, κλίμακας 1:5000 της Γ.Υ.Σ.,  β) ίδρυση γεωδαιτικού δικτύου 
ελέγχου και αναφοράς, εξαρτημένου από το υφιστάμενο Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο 
της Γ.Υ.Σ. Στο ανωτέρω τοπογραφικό υπόβαθρο θα ενσωματωθούν ιστορικοί 
ορθοφωτοχάρτες της περιόδου 1945 και οι ορθοφωτοχάρτες φωτοληψίας 2007-2009 της 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., και ψηφιακό μοντέλο εδάφους ανάλυσης 30 μέτρων της 
Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. 

(3) Επιφανειακή έρευνα: Η περιοχή της επιφανειακής έρευνας θα καλύψει έκταση 200 
στρεμμάτων περίπου και για την διεξαγωγή της θα χρησιμοποιηθούν όλες οι τυπικές 
τεχνικές της επιφανειακής έρευνας, όπως η  δημιουργία καννάβου (συμπεριλαμβανομένου 
και ψηφιακού), η χαρτογράφηση και η περισυλλογή των επιφανειακών ευρημάτων. 

(4) Γεωφυσική διασκόπηση: Η γεωφυσική διασκόπηση θα γίνει σε δύο περιοχές της 
ακρόπολης: α) Στο εσωτερικό του οχυρωματικού περιβόλου στο ανατολικό τμήμα της 
ακρόπολης και ειδικότερα εγκάρσια και εκατέρωθεν του διατειχίσματος που συνδέει τη 
νοτιοανατολική πύλη με το βόρειο τείχος, και β) στο δυτικό τμήμα της ακρόπολης, στην 
περιοχή με τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που αποτύπωσε ο F. Noak στα τέλη του 19ου 
αιώνα. Οι γεωφυσικές διασκοπήσεις θα γίνουν σε συνεργασία με το Εργαστήριο 
Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ με υπεύθυνο το κ. 
Γρηγόριο Τσόκα, καθηγητή του ΑΠΘ.  

(5) Ανασκαφική έρευνα: Διενέργεια ανασκαφικών διερευνητικών τομών α) στο εσωτερικό 
του περιβόλου στο ανατολικό τμήμα της ακρόπολης και εγκάρσια του διατειχίσματος που 
συνδέει τη νοτιοανατολική πύλη με το βόρειο τείχος, β) κατά μήκος του τείχους, νότια της 
δυτικής πύλης της ακρόπολης, όπου διατηρούνται αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 
(τετράπλευροι χώροι) σε επαφή με το τείχος και γ) στα τετράπλευρα οικοδομήματα στο 
βορειοδυτικό και το νοτιοδυτικό τμήμα του λόφου που αναφέρονται από τον F. Noack 

(6)  Κατάρτιση Σχεδίου-Πλαισίου Παρεμβάσεων για την Προστασία και Διαχείριση της 
μυκηναϊκής ακρόπολης του Γλα Κωπαΐδας: Τα βασικά σημεία που καλείται να 
αντιμετωπίσει η μελέτη αυτή είναι  α) η ανάδειξη του χαρακτήρα του χώρου και των 
μνημείων του, β) η ανασύνθεση της σχέσης του χώρου, καθώς και η πρόβλεψη διασύνδεσής 
του, με το άμεσο αρχαιολογικό, πολιτισμικό και φυσικό περιβάλλον του, γ) η συγκρότηση 
μακροχρόνιου επιχειρησιακού πλάνου ανασκαφικών εργασιών, δ) ο προσδιορισμός άμεσων 
και μεσοπρόθεσμων μέτρων για τον καθαρισμό του χώρου και την εξασφάλιση των 
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αρχαιολογικών καταλοίπων (πρώτα αναγκαία σωστικά μέτρα προσωρινού χαρακτήρα), ε) ο 
σχεδιασμός και η οργάνωση αρχιτεκτονικού καθαρισμού, συντήρησης, συμπλήρωσης και 
προστασίας του τείχους και των μνημείων που έχουν αποκαλυφθεί από την προγενέστερη 
ανασκαφική έρευνα, στ) ο σχεδιασμός ελεγχόμενης πρόσβασης και διαδρομών επίσκεψης 
στο χώρο σε συνάρτηση με το μακροχρόνιο πλάνο ανασκαφικών εργασιών, ζ) η δημιουργία 
βασικών υποδομών του αρχαιολογικού χώρου και η οργάνωση της λειτουργίας τους και η) 
η δημιουργία εργοταξιακής υποδομής και η διαχείριση των προϊόντων των ανασκαφικών 
καθαρισμών 
 

Β. Υποέργο 2: Εκπόνηση μελετών προστασίας και ανάδειξης 
 
(1)  Γεωτεχνική - στατική μελέτη των περιμετρικών τειχών της ακρόπολης και του βραχώδους 

υποβάθρου σε επιλεγμένες θέσεις (περιλαμβάνει γεωλογική, υδρογεωλογική και γεωφυσική 
έρευνα και μελέτη) 

(2)  Μελέτη χαρακτηρισμού και αντιμετώπισης της φθοράς των λίθων του χώρου.  

(3) Αρχιτεκτονική Μελέτη Αποκατάστασης και Προστασίας των κτηριακών καταλοίπων και 
επιμέρους τμημάτων του τείχους, 

 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης 

 
Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι πέντε (5) έτη (βλ. Παράρτημα Ι). Ως 
χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσης, ενώ η διάρκειά της μπορεί να 
παραταθεί με τη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μελών. ΜΕΧΡΙ; 

ΑΡΘΡΟ 5 
Φορέας Υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης 

 
Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διά της 
Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΔΙΠΚΑ) και της ΕΦΑ Βοιωτίας.  

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι φορέας υλοποίησης του 
Υποέργου 1 «Εργασίες και Έρευνα πεδίου» και η ΕΦΑ Βοιωτίας του Υποέργου 2 «Εκπόνηση 
Μελετών Προστασίας και Ανάδειξης». Τη διεύθυνση της επιφανειακής, γεωφυσικής και 
ανασκαφικής αρχαιολογικής έρευνας του Υποέργου 1 έχει η Δρ. Έλενα Κουντούρη, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ ΤΕΕΑΕΙ/……….Υ.Α. 

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με αυτεπιστασία και απολογιστικά από την σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 6 
Προϋπολογισμός – χρηματοδότηση 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 150.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η 
παρούσα σύμβαση (βλ. Παράρτημα ΙΙ).  

Το έργο χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από τον  προϋπολογισμό  της Περιφέρειας  Στερεάς 
Ελλάδος – Περιφερειακοί ΚΑΠ.  

Η αποπληρωμή του έργου θα πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής στο όνομα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η διάθεση των πιστώσεων θα 
γίνεται με βάση τις εκτελεσθείσες εργασίες και η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα 
με τη νομοθεσία. 

Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγμάτωση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης, 
ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το κόστος ανάληψης της 
οποιασδήποτε υποχρέωσης του Υπουργείου θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της παρούσας. 

 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
Ορισμός επιστημονικού υπεύθυνου του έργου 

 
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος ορίζεται η Δρ. Έλενα Κουντούρη, προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία έχει και τη διεύθυνση της 
επιφανειακής, γεωφυσικής και ανασκαφικής έρευνας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ/…………… Υ.Α.  

 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μερών – αντισυμβατική συμπεριφορά 

Α.   Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διά της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων και της ΕΦΑ Βοιωτίας αναλαμβάνει την υλοποίηση με αυτεπιστασία των 
εργασιών του Προγράμματος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το  Νόμο και  την παρούσα 
Σύμβαση. Αναλαμβάνει επίσης:  

- Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.  

- Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από υπάλληλό της. 

- Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης της 
μελέτης. 

- Την αποστολή στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικού- Δημοσιονομικού Ελέγχου της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος κάθε πιστοποίησης δαπάνης συνοδευόμενη από το 
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τιμολόγιο και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο, σε τρία επικυρωμένα 
(3) αντίγραφα, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής. 

- Την προώθηση κάθε αναγκαίας διαδικασίας αρμοδιότητάς του και την εν γένει μέριμνα για 
την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου και την απορρόφηση των 
πιστώσεων.   

- Να λαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, σε περίπτωση που 
κατά την υλοποίηση του Προγράμματος προκύπτει τροποποίηση του οικονομικού 
αντικειμένου. 

- Στο τέλος του έργου το ΥΠΠΟΑ οφείλει να υποβάλει απολογισμό του έργου, ο οποίος θα 
συνταχθεί από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου (Άρθρο 7).  
 

Β.  Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει : 

- Τη χρηματοδότηση του έργου μέχρι του συνολικού ποσού των 150.000,00 ευρώ  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

- Να προβεί στις απαιτούμενες 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.  

- Την έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων για την ετήσια κατανομή των πιστώσεων.  

- Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

 
Παράβαση όρου της παρούσας που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και αντισυμβατική ή παράνομη 
πράξη ή παράλειψη από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχουν στο άλλο το 
δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε 
περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός 
μέρους, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, με τα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις που παρέχει ο Αστικός Κώδικας και κάθε συναφής διάταξη νόμου, αξιώνοντας κάθε 
θετική ή αποθετική ζημία.  
 
  

ΑΡΘΡΟ 9 
Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου 

 
Ο χώρος, στον οποίο θα εκτελεστεί το έργο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ανήκει στο 
Ελληνικό Δημόσιο.  
 

ΑΡΘΡΟ 10 
Κοινή επιτροπή παρακολούθησης 

 
Για την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης 
συγκροτείται συλλογικό όργανο με την επωνυμία "Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης". Η Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τρία (3) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, ως 
ακολούθως: 
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1) Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Έλενα Κουντούρη, Προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία θα εκτελεί και χρέη Προέδρου, 
αναπληρούμενη από τον/την …………  

2) Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Αλεξάνδρα Χαραμή, Προϊσταμένη της ΕΦΑ 
Βοιωτίας, αναπληρούμενη από τον/την …………  

3) Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η Iσιδώρα Παπαντωνίου Τοπογράφος Μηχανικός, 
υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας, αναπληρούμενη από τον Στυλιανό Καραμουσκέτα 
Τοπογράφο Μηχανικό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας. 

 
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί ο/η ……………….. υπάλληλος του ΥΠΠΟΑ. 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει δικαίωμα αλλαγής των εκπροσώπων του στην «Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης», μετά από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη 
και συναίνεση τους ως προς αυτή την αλλαγή.  

Αντικείμενο και αρμοδιότητες της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» είναι η παρακολούθηση 
της εκτέλεσης του Προγράμματος (πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου), την 
απορρόφηση των πιστώσεων, την τήρηση των όρων της Σύμβασης, την επίλυση κάθε διαφωνίας 
σχετικά με την ερμηνεία ή τον τρόπο εφαρμογής της, που τυχόν θα προκύψει μεταξύ των 
Συμβαλλομένων και δεν ρυθμίζεται ρητώς στην παρούσα.  

Η Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης καθορίζει επίσης προτεραιότητες, το πρόγραμμα των 
ενεργειών και τον τρόπο υλοποίησής τους, αποφασίζει τις ενέργειες εκείνες που είναι απαραίτητες 
για την καλύτερη εκτέλεση της Σύμβασης και την υλοποίηση των στόχων της.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατόν να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό, που 
έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από οποιονδήποτε από τους 
συμβαλλόμενους φορείς. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται με πρόσκληση του προέδρου της. Στην 
πρόσκληση γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη τουλάχιστον 
πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Κοινής Επιτροπής με τον προσφορότερο 
τρόπο. Έγκαιρα, επίσης, αποστέλλεται, με ευθύνη του προέδρου, κάθε αναγκαίο πληροφοριακό 
υλικό, το οποίο αφορά στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά  και εισάγονται προς συζήτηση θέματα που 
εγγράφως ζητήσει ο εκπρόσωπος έστω και ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. Επίσης είναι 
υποχρεωτική η σύγκλιση της Κοινής Επιτροπής εφόσον το ζητήσουν εγγράφως από τον πρόεδρο 
δύο από τα συμβαλλόμενα μέρη, εντός δεκαπέντε ημερών. 

Ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος ή μέλη της Κοινής Επιτροπής την ειδικότερη μελέτη και 
εισήγηση θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
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Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται σ’ 
αυτήν τα τρία (3) μέλη της και αποφασίζει για κάθε θέμα με πλειοψηφία του συνόλου των 
παρευρισκόμενων, εκτός αν για συγκεκριμένες αποφάσεις προβλέπεται διαφορετικά στη  
σύμβαση αυτή. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και δεσμεύουν όλους τους 
συμβαλλόμενους φορείς. Μπορεί επίσης με έγγραφη εξουσιοδότηση, ένα μέλος της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης να εκπροσωπεί ένα μόνο από τα απόντα μέλη της. 

Οι αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής διατυπώνονται σε πρακτικά, που υπογράφονται από όλα τα 
μέλη και τον γραμματέα της Κοινής Επιτροπής. 

Η Κοινή Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα, όταν προκύψει θέμα, σύμφωνα με την 
διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω. Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει στη Λιβαδειά, ή εφόσον 
συμφωνήσουν τα μέλη, μπορεί να συνεδριάσει σε άλλο σημείο εντός ή εκτός του Νομού Βοιωτίας. 

Η Κοινή Επιτροπή σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά άλλο συλλογικό όργανο, το οποίο 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι απαραίτητο να γνωμοδοτήσει. 

Οι αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνονται υπόψη από τα συμβαλλόμενα 
μέρη. Στην πρώτη συνεδρίαση της η Κοινή Επιτροπή αποφασίζει για τα λοιπά θέματα λειτουργίας 
της. 

ΑΡΘΡΟ 11 
Επίλυση διαφορών – διαφωνίες 

 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας που απορρέει από την ερμηνεία και εφαρμογή της 
παρούσας σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι καταρχήν θα προσπαθήσουν να 
έρθουν σε διευθέτηση της διαφωνίας με όλα τα δυνατά μέσα. Μετά από αποτυχία της ανωτέρω 
αναφερόμενης προσπάθειας διευθέτησης, οιαδήποτε διαφορά που θα απορρέει από την παρούσα 
σύμβαση θα λύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Βοιωτίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 
Τροποποιήσεις της σύμβασης 

 
Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του εκάστοτε φορέα των συμβαλλομένων μερών, η 
παρούσα Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το 
το χρονοδιάγραμμα και λοιπούς όρους της σύμβασης καθώς επίσης και να παρατείνεται η 
διάρκεια της. 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
Τελικές διατάξεις 
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Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μόνον εγγράφως, όλοι δε οι 
όροι της θεωρούνται ουσιώδεις. Εφόσον για τον οποιοδήποτε λόγο κάποιος όρος της σύμβασης 
ήθελε θεωρηθεί άκυρος ή ακυρωθεί, τούτο δεν επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων όρων 
αυτής, οι οποίοι συνεχίζουν να ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η 
παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων 
αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική Πολιτισμική 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. 

Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου καταστεί αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί 
να ζητηθεί αμοιβή. Περίπτωση ανωτέρας βίας υπάρχει ιδία σε περίπτωση απεργίας, πολέμου, 
στάσης ή οποιασδήποτε κοινωνικής αναταραχής κατά την οποία παύουν να λειτουργούν οι 
δημόσιες υπηρεσίες. 

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα 
οποία κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από δύο.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                      

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 

Η Γενική Γραμματέας 
Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
 
 

Ο Περιφερειάρχης 
Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 

 
 
 

 
 
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 
«  Αρχαιολογική έρευνα και εκπόνηση μελετών προστασίας και ανάδειξης της μυκηναϊκής ακρόπολης του Γλα, Π.Ε. Βοιωτίας» 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2018  2019  2020 2021  2022  

Τοπογραφικές εργασίες – Αποτυπώσεις       

Επιφανειακή έρευνα στο δυτικό τμήμα της 
ακρόπολης       

Επιφανειακή έρευνα στο ανατολικό τμήμα της 
ακρόπολης      

Γεωφυσική έρευνα στο δυτικό τμήμα της ακρόπολης      

Γεωφυσική έρευνα στο ανατολικό τμήμα της 
ακρόπολης      

Ανασκαφικές διερευνητικές τομές       

Εκπόνηση μελετών       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) 

ΕΕ ΤΤ ΟΟ ΣΣ   22 00 11 88   ΕΕ ΥΥ ΡΡ ΩΩ   

Μισθοδοσία προσωπικού  5.000,00€ 

Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού 500,00€ 

Αναθέσεις υπηρεσιών / Υπηρεσίες τρίτων 15.000,00€ 

Λοιπές δαπάνες (μεταφορές, εκτυπώσεις κ.α.) 1.500,00€ 

Εκπόνηση μελετών / Αναθέσεις μελετών 23.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 45.000,00 € 

ΕΕ ΤΤ ΟΟ ΣΣ   22 00 11 99 ΕΕ ΥΥ ΡΡ ΩΩ   
Μισθοδοσία προσωπικού 5.000,00€ 

Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού 500,00€ 

Αναθέσεις υπηρεσιών / Υπηρεσίες τρίτων 12.000,00€ 

Λοιπές δαπάνες (μεταφορές, εκτυπώσεις κ.α.) 2.500,00€ 

Εκπόνηση μελετών / Αναθέσεις μελετών 14.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 34.000,00 € 

ΕΕ ΤΤ ΟΟ ΣΣ   22 00 22 00 ΕΕ ΥΥ ΡΡ ΩΩ   
Μισθοδοσία προσωπικού 5.000,00€ 
Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού 500,00€ 

Αναθέσεις υπηρεσιών / Υπηρεσίες τρίτων 12.000,00€ 

Λοιπές δαπάνες (μεταφορές, εκτυπώσεις κ.α.) 2.500,00€ 

Εκπόνηση μελετών / Αναθέσεις μελετών 9.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 29.000,00 € 

ΕΕ ΤΤ ΟΟ ΣΣ   22 00 22 11 ΕΕ ΥΥ ΡΡ ΩΩ   
Μισθοδοσία προσωπικού 5.000,00€ 

Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού 500,00€ 

Αναθέσεις υπηρεσιών / Υπηρεσίες τρίτων 10.000,00€ 

Λοιπές δαπάνες (μεταφορές, εκτυπώσεις κ.α.) 2.500,00€ 

Εκπόνηση μελετών / Αναθέσεις μελετών 10.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 28.000,00 € 

ΕΕ ΤΤ ΟΟ ΣΣ   22 00 22 22 ΕΕ ΥΥ ΡΡ ΩΩ   

Εκπόνηση μελετών / Αναθέσεις μελετών 5.000,00€  

Μελέτη Υλικού  9.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 14.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 150.000,00 € 
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
Ομόφωνα, 1) την έγκριση σύναψης και τους  όρους  της Προγραμματικής Σύμβασης  
και των παραρτημάτων της για την εκτέλεση του έργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΓΛΑ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο της 
Προγραμματικής Σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της 
παρούσας απόφασης  και 2) ορίζει τους  εκπροσώπους  από την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ως ακολούθως: 

 ΙΣΙΔΩΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Τοπογράφο  Μηχ/κό υπαλλήλο της Δ.Τ.Ε 
Βοιωτίας  με αναπληρωτή τον ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΚΑΡΑΜΟΥΣΚΕΤΑ, Τοπογράφο  
Μηχ/κό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Βοιωτίας. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 
            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 
για το έρ γο  

 
«« ΑΑ ρρ χχ αα ιι οο λλ οο γγ ιι κκ ήή   έέ ρρ εε υυ νν αα   κκ αα ιι   εε κκ ππ όό νν ηη σσ ηη   μμ εε λλ εε ττ ώώ νν   ππ ρρ οο σσ ττ αα σσ ίί αα ςς   κκ αα ιι   αα νν άά δδ εε ιι ξξ ηη ςς   

ττ ηη ςς   μμ υυ κκ ηη νν αα ϊϊ κκ ήή ςς   αα κκ ρρ όό ππ οο λλ ηη ςς   ττ οο υυ   ΓΓ λλ αα ,,   ΠΠ .. ΕΕ ..   ΒΒ οο ιι ωω ττ ίί αα ςς »» 
 
Στην Αθήνα σήμερα ημέρα …./…./2018, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής 
«Συμβαλλόμενοι»: 
 
3. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Μπουμπουλίνας 20, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Γενική Γραμματέα κ. Μαρία 
Ανδρεαδάκη Βλαζάκη, κάτοικο Αθηνών. 

4. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία, στη Λεωφόρο Καλυβίων 2,  
νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ. Μπακογιάννη Π. Κωνσταντίνο κάτοικο 
Καρπενησίου. 

 
συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 
Προοίμιο 

 
Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σύμφωνα με:  
 
18. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-06-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 
19. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 190 και το 
άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8, παρ. 9 & 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 
Ά/11-04-2012). 

20. Το Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014) «Οργανισμός του  ΥΠ.ΠΟ.Α», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 31 του Ν.4305/2014 και με τα άρθρα 49-55 του Ν. 4373/16. 

21. Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος» 
όπως τροποποιημένο ισχύει. 
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22. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» 

23. To Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών». 

24. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/Α1/272598/33659/30330/ 23405/6-10-2015 
(ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/706/6-10-2015) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού για το διορισμό Μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού 

25. Την υπ’ αρ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/69303/7879/211/21/6.3.2017 (ΦΕΚ 901/Β/17-03-
2017) Υ.Α. περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» ή «Με 
εντολή Υφυπουργού» κατά περίπτωση στους Γενικούς Γραμματείς Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελούς 
Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ. 

26. Το άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» του  Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/05-08-
1991). 

27. Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α’/23-03-1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» 
28. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  
29. Το Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο 

Δημόσιο Τομέα  
30. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/200191/18849/1-06-2017 (ΦΕΚ 1921/Β΄/1-06-2017) ΥΑ «Ορισμός 

επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016». 

31. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ/………….….. Υπουργική Απόφαση έγκρισης του 
πενταετούς προγράμματος επιφανειακής, γεωφυσικής και ανασκαφικής έρευνας στη 
μυκηναϊκή ακρόπολη του Γλα Π.Ε. Βοιωτίας, υπό τη διεύθυνση της Δρ. Έλενας Κουντούρη, 
Προϊσταμένης της ΔΙΠΚΑ.  

32. Την υπ’ αριθμ. 274/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδος για 
ένταξη του έργου  «Αρχαιολογική έρευνα και εκπόνηση μελετών προστασίας και ανάδειξης 
της μυκηναϊκής ακρόπολης του Γλα, Π.Ε. Βοιωτίας»  στους Περιφερειακούς ΚΑΠ- ΤΡΟΠ 06,  με 
προϋπολογισμό έργου 150.000,00 ευρώ. 

33. Την υπ’ αρ. ……………. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδος με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας. 

34. To γεγονός ότι δεν προκύπτει από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 1 
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Περιεχόμενο της Σύμβασης 
 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση (ΠΣ) περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν 
για την υλοποίηση του παραπάνω Προγράμματος και συγκεκριμένα: 
- Το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1). 

- Στόχοι του Προγράμματος (άρθρο 2). 

- Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3). 

- Τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 4). 

- Τον φορέα εκτέλεσης του προγράμματος (άρθρο 5). 
- Τον προϋπολογισμό, τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης του 

Προγράμματος (άρθρο 6). 

- Τον ορισμό επιστημονικού υπεύθυνου του έργου (άρθρο 7). 
- Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μερών – αντισυνταγματική συμπεριφορά (άρθρο 8). 
 Το ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου (άρθρο 9). 
 Την κοινή επιτροπή παρακολούθησης (άρθρο 10). 
 Την επίλυση διαφορών - διαφωνίες (άρθρο 11). 
 Τις τροποποιήσεις της σύμβασης (άρθρο 12). 
 Τις τελικές διατάξεις (άρθρο 13). 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Περιεχόμενο και στόχος του Προγράμματος 

 
Η μυκηναϊκή ακρόπολη του Γλα είναι χτισμένη πάνω σε έναν απόκρημνο βράχο στον ανατολικό 
μυχό του τεκτονικού βυθίσματος της Kωπαΐδας. Το πλάτωμα οχυρώθηκε στους μυκηναϊκούς 
χρόνους με ισχυρό κυκλώπειο τείχος, περικλείοντας έκταση που φτάνει τα 200 στρέμματα, δηλαδή 
δεκαπλάσια της Τίρυνθας και της Αθήνας και επταπλάσια των Μυκηνών. Στο πλάτωμα της 
κορυφής του λόφου αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο παλαιότερων ανασκαφών συγκρότημα δύο 
πανομοιότυπων μεγαροειδών κατοικιών που έχει ερμηνευθεί ως κατοικίες δύο αξιωματούχων με 
διαφορετικά καθήκοντα.  

Η υποδειγματική δημοσίευση από τον αείμνηστο καθηγητή Σπυρίδωνα Ιακωβίδη παλαιότερων 
ερευνών και πρόσφατων ανασκαφών που διενεργήθηκαν στον χώρο κατέδειξε τη μεγάλη σημασία 
της θέσης και προσδιόρισε το πλαίσιο της πολιτικής γεωγραφίας του βόρειου κωπαϊδικού χώρου. 
Ο βράχος κατοικήθηκε για πρώτη φορά στη νεολιθική περίοδο, όταν η πεδιάδα ήταν λίμνη και ο 
ίδιος νησίδα. Οχυρώθηκε και κατοικήθηκε εκ νέου κατά τον 13ο αιώνα π.Χ., προκειμένου να 
αποτελέσει το οικονομοτεχνικό κέντρο λειτουργίας των αποστραγγιστικών έργων της λίμνης 
Κωπαΐδας, καθώς και ως σταθμός συγκέντρωσης των αυξημένων αγροτικών προϊόντων της 
περιοχής. Η ιδιαιτερότητα της θέσης έγκειται, μεταξύ άλλων, στο συσχετισμό της με το τεχνικό 
επίτευγμα της αποξήρανσης της λίμνης Κωπαΐδας, το οποίο απηχείται σε μύθους και παραδόσεις 
που επιβίωσαν έως τους ιστορικούς χρόνους ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά και μεγαλόπνοα έργα 
της ελληνικής προϊστορίας.  

Η υλοποίηση του προγράμματος στο πλαίσιο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης 
αποσκοπεί: 
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- Στην κατανόηση της πολιτικής γεωγραφίας της μυκηναϊκής βόρειας Βοιωτίας  και της 
ιεραρχικής σχέσης των θέσεων που ανασκάπτονται γύρω από τον Γλα (Άγιος Ιωάννης και Αγία 
Μαρίνα) και ακολουθούν την τύχη του μετά το τέλος των ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνων, λαμβάνοντας κυρίως 
υπόψη το γιγαντιαίο μέγεθος της ακρόπολης του Γλα συγκριτικά με τις άλλες γνωστές 
μυκηναϊκές ακροπόλεις  

- Στην διερεύνηση σημαντικών επιστημονικών θεμάτων γύρω από τη χρήση και λειτουργία της 
ακρόπολης του Γλα, όπως α) το γεγονός ότι μόνο το 30% της συνολικής έκτασης της ακρόπολης 
καταλαμβάνεται από οικοδομικά κατάλοιπα, ενώ δεν έχουν εντοπιστεί άλλα αρχιτεκτονικά 
λείψανα στον υπόλοιπο χώρο, β) η λειτουργία και χρήση του ανατολικού άκρου της ακρόπολης, 
το οποίο απομονώνεται από τον υπόλοιπο τειχισμένο χώρο με διατείχισμα και ελεγχόμενη 
πρόσβαση μέσω της νοτιανατολικής πύλης, αλλά δεν φαίνεται να περιλαμβάνει οικοδομικά 
κατάλοιπα, γ) η λειτουργία των δύο τετράπλευρων οικοδομημάτων στο βορειοδυτικό και 
νοτιοδυτικό τμήμα του λόφου, εντοπισμένων από τον F. Noack.  

- Στο σχεδιασμό μέτρων προστασίας και ανάδειξης της σημαντικής αυτής μυκηναϊκής ακρόπολης 
μέσα από την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, η υλοποίηση των οποίων, θα εξασφαλίσει 
σε δεύτερο χρόνο την αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου και τους περιβάλλοντος χώρου 
αυτού και κατά συνέπεια την αύξηση της επισκεψιμότητας και τη δυναμική προβολή και 
τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.  

ΑΡΘΡΟ 3 
Αντικείμενο της Σύμβασης 

 
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύµβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών 
αρχαιολογικής έρευνας και εκπόνησης μελετών προστασίας και ανάδειξης της μυκηναϊκής 
ακρόπολης του Γλα.  
 
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους εργασίες:  
 
Α. Υποέργο 1: Εργασίες και έρευνα πεδίου  
(7) Εργασίες τεκμηρίωσης: α) αποτυπώσεις ανασκαφικών τομών και υφιστάμενων δομών  β) 

καταγραφή παθολογίας τείχους και κτηριακών καταλοίπων. 

(8) Τοπογραφικές εργασίες: α) διαμόρφωση ενιαίου τοπογραφικού υπόβαθρου της περιοχής 
έρευνας, με τη ψηφιοποίηση και γεωμετρική διόρθωση των αντίστοιχων αναλογικών 
τοπογραφικών διαγραμμάτων, κλίμακας 1:5000 της Γ.Υ.Σ.,  β) ίδρυση γεωδαιτικού δικτύου 
ελέγχου και αναφοράς, εξαρτημένου από το υφιστάμενο Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο 
της Γ.Υ.Σ. Στο ανωτέρω τοπογραφικό υπόβαθρο θα ενσωματωθούν ιστορικοί 
ορθοφωτοχάρτες της περιόδου 1945 και οι ορθοφωτοχάρτες φωτοληψίας 2007-2009 της 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., και ψηφιακό μοντέλο εδάφους ανάλυσης 30 μέτρων της 
Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. 

(9) Επιφανειακή έρευνα: Η περιοχή της επιφανειακής έρευνας θα καλύψει έκταση 200 
στρεμμάτων περίπου και για την διεξαγωγή της θα χρησιμοποιηθούν όλες οι τυπικές 
τεχνικές της επιφανειακής έρευνας, όπως η  δημιουργία καννάβου (συμπεριλαμβανομένου 
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και ψηφιακού), η χαρτογράφηση και η περισυλλογή των επιφανειακών ευρημάτων. 

(10) Γεωφυσική διασκόπηση: Η γεωφυσική διασκόπηση θα γίνει σε δύο περιοχές της 
ακρόπολης: α) Στο εσωτερικό του οχυρωματικού περιβόλου στο ανατολικό τμήμα της 
ακρόπολης και ειδικότερα εγκάρσια και εκατέρωθεν του διατειχίσματος που συνδέει τη 
νοτιοανατολική πύλη με το βόρειο τείχος, και β) στο δυτικό τμήμα της ακρόπολης, στην 
περιοχή με τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που αποτύπωσε ο F. Noak στα τέλη του 19ου 
αιώνα. Οι γεωφυσικές διασκοπήσεις θα γίνουν σε συνεργασία με το Εργαστήριο 
Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ με υπεύθυνο το κ. 
Γρηγόριο Τσόκα, καθηγητή του ΑΠΘ.  

(11) Ανασκαφική έρευνα: Διενέργεια ανασκαφικών διερευνητικών τομών α) στο εσωτερικό 
του περιβόλου στο ανατολικό τμήμα της ακρόπολης και εγκάρσια του διατειχίσματος που 
συνδέει τη νοτιοανατολική πύλη με το βόρειο τείχος, β) κατά μήκος του τείχους, νότια της 
δυτικής πύλης της ακρόπολης, όπου διατηρούνται αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 
(τετράπλευροι χώροι) σε επαφή με το τείχος και γ) στα τετράπλευρα οικοδομήματα στο 
βορειοδυτικό και το νοτιοδυτικό τμήμα του λόφου που αναφέρονται από τον F. Noack 

(12)  Κατάρτιση Σχεδίου-Πλαισίου Παρεμβάσεων για την Προστασία και Διαχείριση της 
μυκηναϊκής ακρόπολης του Γλα Κωπαΐδας: Τα βασικά σημεία που καλείται να 
αντιμετωπίσει η μελέτη αυτή είναι  α) η ανάδειξη του χαρακτήρα του χώρου και των 
μνημείων του, β) η ανασύνθεση της σχέσης του χώρου, καθώς και η πρόβλεψη διασύνδεσής 
του, με το άμεσο αρχαιολογικό, πολιτισμικό και φυσικό περιβάλλον του, γ) η συγκρότηση 
μακροχρόνιου επιχειρησιακού πλάνου ανασκαφικών εργασιών, δ) ο προσδιορισμός άμεσων 
και μεσοπρόθεσμων μέτρων για τον καθαρισμό του χώρου και την εξασφάλιση των 
αρχαιολογικών καταλοίπων (πρώτα αναγκαία σωστικά μέτρα προσωρινού χαρακτήρα), ε) ο 
σχεδιασμός και η οργάνωση αρχιτεκτονικού καθαρισμού, συντήρησης, συμπλήρωσης και 
προστασίας του τείχους και των μνημείων που έχουν αποκαλυφθεί από την προγενέστερη 
ανασκαφική έρευνα, στ) ο σχεδιασμός ελεγχόμενης πρόσβασης και διαδρομών επίσκεψης 
στο χώρο σε συνάρτηση με το μακροχρόνιο πλάνο ανασκαφικών εργασιών, ζ) η δημιουργία 
βασικών υποδομών του αρχαιολογικού χώρου και η οργάνωση της λειτουργίας τους και η) 
η δημιουργία εργοταξιακής υποδομής και η διαχείριση των προϊόντων των ανασκαφικών 
καθαρισμών 
 

Β. Υποέργο 2: Εκπόνηση μελετών προστασίας και ανάδειξης 
 
(1)  Γεωτεχνική - στατική μελέτη των περιμετρικών τειχών της ακρόπολης και του βραχώδους 

υποβάθρου σε επιλεγμένες θέσεις (περιλαμβάνει γεωλογική, υδρογεωλογική και γεωφυσική 
έρευνα και μελέτη) 

(2)  Μελέτη χαρακτηρισμού και αντιμετώπισης της φθοράς των λίθων του χώρου.  

(3) Αρχιτεκτονική Μελέτη Αποκατάστασης και Προστασίας των κτηριακών καταλοίπων και 
επιμέρους τμημάτων του τείχους, 

 
 

ΑΔΑ: Ω4ΑΜ7ΛΗ-ΜΡΩ



 
 

 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης 

 
Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι πέντε (5) έτη (βλ. Παράρτημα Ι). Ως 
χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσης, ενώ η διάρκειά της μπορεί να 
παραταθεί με τη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μελών. ΜΕΧΡΙ; 

ΑΡΘΡΟ 5 
Φορέας Υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης 

 
Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διά της 
Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΔΙΠΚΑ) και της ΕΦΑ Βοιωτίας.  

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι φορέας υλοποίησης του 
Υποέργου 1 «Εργασίες και Έρευνα πεδίου» και η ΕΦΑ Βοιωτίας του Υποέργου 2 «Εκπόνηση 
Μελετών Προστασίας και Ανάδειξης». Τη διεύθυνση της επιφανειακής, γεωφυσικής και 
ανασκαφικής αρχαιολογικής έρευνας του Υποέργου 1 έχει η Δρ. Έλενα Κουντούρη, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ ΤΕΕΑΕΙ/……….Υ.Α. 

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με αυτεπιστασία και απολογιστικά από την σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 6 
Προϋπολογισμός – χρηματοδότηση 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 150.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η 
παρούσα σύμβαση (βλ. Παράρτημα ΙΙ).  

Το έργο χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από τον  προϋπολογισμό  της Περιφέρειας  Στερεάς 
Ελλάδος – Περιφερειακοί ΚΑΠ.  

Η αποπληρωμή του έργου θα πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής στο όνομα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η διάθεση των πιστώσεων θα 
γίνεται με βάση τις εκτελεσθείσες εργασίες και η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα 
με τη νομοθεσία. 

Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγμάτωση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης, 
ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το κόστος ανάληψης της 
οποιασδήποτε υποχρέωσης του Υπουργείου θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 7 
Ορισμός επιστημονικού υπεύθυνου του έργου 

 
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος ορίζεται η Δρ. Έλενα Κουντούρη, προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία έχει και τη διεύθυνση της 
επιφανειακής, γεωφυσικής και ανασκαφικής έρευνας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ/…………… Υ.Α.  

 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μερών – αντισυμβατική συμπεριφορά 

Α.   Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διά της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων και της ΕΦΑ Βοιωτίας αναλαμβάνει την υλοποίηση με αυτεπιστασία των 
εργασιών του Προγράμματος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το  Νόμο και  την παρούσα 
Σύμβαση. Αναλαμβάνει επίσης:  

- Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.  

- Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από υπάλληλό της. 

- Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης της 
μελέτης. 

- Την αποστολή στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικού- Δημοσιονομικού Ελέγχου της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος κάθε πιστοποίησης δαπάνης συνοδευόμενη από το 
τιμολόγιο και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο, σε τρία επικυρωμένα 
(3) αντίγραφα, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής. 

- Την προώθηση κάθε αναγκαίας διαδικασίας αρμοδιότητάς του και την εν γένει μέριμνα για 
την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου και την απορρόφηση των 
πιστώσεων.   

- Να λαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, σε περίπτωση που 
κατά την υλοποίηση του Προγράμματος προκύπτει τροποποίηση του οικονομικού 
αντικειμένου. 

- Στο τέλος του έργου το ΥΠΠΟΑ οφείλει να υποβάλει απολογισμό του έργου, ο οποίος θα 
συνταχθεί από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου (Άρθρο 7).  
 

Β.  Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει : 

- Τη χρηματοδότηση του έργου μέχρι του συνολικού ποσού των 150.000,00 ευρώ  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

- Να προβεί στις απαιτούμενες 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.  
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- Την έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων για την ετήσια κατανομή των πιστώσεων.  

- Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

 
Παράβαση όρου της παρούσας που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και αντισυμβατική ή παράνομη 
πράξη ή παράλειψη από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχουν στο άλλο το 
δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε 
περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός 
μέρους, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, με τα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις που παρέχει ο Αστικός Κώδικας και κάθε συναφής διάταξη νόμου, αξιώνοντας κάθε 
θετική ή αποθετική ζημία.  
 
  

ΑΡΘΡΟ 9 
Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου 

 
Ο χώρος, στον οποίο θα εκτελεστεί το έργο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ανήκει στο 
Ελληνικό Δημόσιο.  
 

ΑΡΘΡΟ 10 
Κοινή επιτροπή παρακολούθησης 

 
Για την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης 
συγκροτείται συλλογικό όργανο με την επωνυμία "Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης". Η Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τρία (3) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, ως 
ακολούθως: 

4) Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Έλενα Κουντούρη, Προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία θα εκτελεί και χρέη Προέδρου, 
αναπληρούμενη από τον/την …………  

5) Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Αλεξάνδρα Χαραμή, Προϊσταμένη της ΕΦΑ 
Βοιωτίας, αναπληρούμενη από τον/την …………  

6) Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η Iσιδώρα Παπαντωνίου Τοπογράφος Μηχανικός, 
υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας, αναπληρούμενη από τον Στυλιανό Καραμουσκέτα 
Τοπογράφο Μηχανικό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας. 

 
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί ο/η ……………….. υπάλληλος του ΥΠΠΟΑ. 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει δικαίωμα αλλαγής των εκπροσώπων του στην «Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης», μετά από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη 
και συναίνεση τους ως προς αυτή την αλλαγή.  

Αντικείμενο και αρμοδιότητες της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» είναι η παρακολούθηση 
της εκτέλεσης του Προγράμματος (πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου), την 
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απορρόφηση των πιστώσεων, την τήρηση των όρων της Σύμβασης, την επίλυση κάθε διαφωνίας 
σχετικά με την ερμηνεία ή τον τρόπο εφαρμογής της, που τυχόν θα προκύψει μεταξύ των 
Συμβαλλομένων και δεν ρυθμίζεται ρητώς στην παρούσα.  

Η Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης καθορίζει επίσης προτεραιότητες, το πρόγραμμα των 
ενεργειών και τον τρόπο υλοποίησής τους, αποφασίζει τις ενέργειες εκείνες που είναι απαραίτητες 
για την καλύτερη εκτέλεση της Σύμβασης και την υλοποίηση των στόχων της.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατόν να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό, που 
έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από οποιονδήποτε από τους 
συμβαλλόμενους φορείς. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται με πρόσκληση του προέδρου της. Στην 
πρόσκληση γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη τουλάχιστον 
πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Κοινής Επιτροπής με τον προσφορότερο 
τρόπο. Έγκαιρα, επίσης, αποστέλλεται, με ευθύνη του προέδρου, κάθε αναγκαίο πληροφοριακό 
υλικό, το οποίο αφορά στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά  και εισάγονται προς συζήτηση θέματα που 
εγγράφως ζητήσει ο εκπρόσωπος έστω και ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. Επίσης είναι 
υποχρεωτική η σύγκλιση της Κοινής Επιτροπής εφόσον το ζητήσουν εγγράφως από τον πρόεδρο 
δύο από τα συμβαλλόμενα μέρη, εντός δεκαπέντε ημερών. 

Ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος ή μέλη της Κοινής Επιτροπής την ειδικότερη μελέτη και 
εισήγηση θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται σ’ 
αυτήν τα τρία (3) μέλη της και αποφασίζει για κάθε θέμα με πλειοψηφία του συνόλου των 
παρευρισκόμενων, εκτός αν για συγκεκριμένες αποφάσεις προβλέπεται διαφορετικά στη  
σύμβαση αυτή. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και δεσμεύουν όλους τους 
συμβαλλόμενους φορείς. Μπορεί επίσης με έγγραφη εξουσιοδότηση, ένα μέλος της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης να εκπροσωπεί ένα μόνο από τα απόντα μέλη της. 

Οι αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής διατυπώνονται σε πρακτικά, που υπογράφονται από όλα τα 
μέλη και τον γραμματέα της Κοινής Επιτροπής. 

Η Κοινή Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα, όταν προκύψει θέμα, σύμφωνα με την 
διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω. Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει στη Λιβαδειά, ή εφόσον 
συμφωνήσουν τα μέλη, μπορεί να συνεδριάσει σε άλλο σημείο εντός ή εκτός του Νομού Βοιωτίας. 

Η Κοινή Επιτροπή σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά άλλο συλλογικό όργανο, το οποίο 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι απαραίτητο να γνωμοδοτήσει. 

Οι αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνονται υπόψη από τα συμβαλλόμενα 
μέρη. Στην πρώτη συνεδρίαση της η Κοινή Επιτροπή αποφασίζει για τα λοιπά θέματα λειτουργίας 
της. 
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ΑΡΘΡΟ 11 
Επίλυση διαφορών – διαφωνίες 

 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας που απορρέει από την ερμηνεία και εφαρμογή της 
παρούσας σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι καταρχήν θα προσπαθήσουν να 
έρθουν σε διευθέτηση της διαφωνίας με όλα τα δυνατά μέσα. Μετά από αποτυχία της ανωτέρω 
αναφερόμενης προσπάθειας διευθέτησης, οιαδήποτε διαφορά που θα απορρέει από την παρούσα 
σύμβαση θα λύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Βοιωτίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 
Τροποποιήσεις της σύμβασης 

 
Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του εκάστοτε φορέα των συμβαλλομένων μερών, η 
παρούσα Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το 
το χρονοδιάγραμμα και λοιπούς όρους της σύμβασης καθώς επίσης και να παρατείνεται η 
διάρκεια της. 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
Τελικές διατάξεις 

 
 
 
 
 

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μόνον εγγράφως, όλοι δε οι 
όροι της θεωρούνται ουσιώδεις. Εφόσον για τον οποιοδήποτε λόγο κάποιος όρος της σύμβασης 
ήθελε θεωρηθεί άκυρος ή ακυρωθεί, τούτο δεν επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων όρων 
αυτής, οι οποίοι συνεχίζουν να ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η 
παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων 
αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική Πολιτισμική 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. 

Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου καταστεί αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί 
να ζητηθεί αμοιβή. Περίπτωση ανωτέρας βίας υπάρχει ιδία σε περίπτωση απεργίας, πολέμου, 
στάσης ή οποιασδήποτε κοινωνικής αναταραχής κατά την οποία παύουν να λειτουργούν οι 
δημόσιες υπηρεσίες. 
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Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα 
οποία κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από δύο.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                      

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 

Η Γενική Γραμματέας 
Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
 
 

Ο Περιφερειάρχης 
Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 

 
 
 

 
 
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 
«  Αρχαιολογική έρευνα και εκπόνηση μελετών προστασίας και ανάδειξης της μυκηναϊκής ακρόπολης του Γλα, Π.Ε. Βοιωτίας» 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2018  2019  2020 2021  2022  

Τοπογραφικές εργασίες – Αποτυπώσεις       

Επιφανειακή έρευνα στο δυτικό τμήμα της 
ακρόπολης       

Επιφανειακή έρευνα στο ανατολικό τμήμα της 
ακρόπολης      

Γεωφυσική έρευνα στο δυτικό τμήμα της ακρόπολης      

Γεωφυσική έρευνα στο ανατολικό τμήμα της 
ακρόπολης      

Ανασκαφικές διερευνητικές τομές       

Εκπόνηση μελετών       

ΑΔΑ: Ω4ΑΜ7ΛΗ-ΜΡΩ



 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) 

ΕΕ ΤΤ ΟΟ ΣΣ   22 00 11 88   ΕΕ ΥΥ ΡΡ ΩΩ   

Μισθοδοσία προσωπικού  5.000,00€ 

Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού 500,00€ 

Αναθέσεις υπηρεσιών / Υπηρεσίες τρίτων 15.000,00€ 

Λοιπές δαπάνες (μεταφορές, εκτυπώσεις κ.α.) 1.500,00€ 

Εκπόνηση μελετών / Αναθέσεις μελετών 23.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 45.000,00 € 

ΕΕ ΤΤ ΟΟ ΣΣ   22 00 11 99 ΕΕ ΥΥ ΡΡ ΩΩ   
Μισθοδοσία προσωπικού 5.000,00€ 

Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού 500,00€ 

Αναθέσεις υπηρεσιών / Υπηρεσίες τρίτων 12.000,00€ 

Λοιπές δαπάνες (μεταφορές, εκτυπώσεις κ.α.) 2.500,00€ 

Εκπόνηση μελετών / Αναθέσεις μελετών 14.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 34.000,00 € 

ΕΕ ΤΤ ΟΟ ΣΣ   22 00 22 00 ΕΕ ΥΥ ΡΡ ΩΩ   
Μισθοδοσία προσωπικού 5.000,00€ 
Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού 500,00€ 

Αναθέσεις υπηρεσιών / Υπηρεσίες τρίτων 12.000,00€ 

Λοιπές δαπάνες (μεταφορές, εκτυπώσεις κ.α.) 2.500,00€ 

Εκπόνηση μελετών / Αναθέσεις μελετών 9.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 29.000,00 € 

ΕΕ ΤΤ ΟΟ ΣΣ   22 00 22 11 ΕΕ ΥΥ ΡΡ ΩΩ   
Μισθοδοσία προσωπικού 5.000,00€ 

Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού 500,00€ 

Αναθέσεις υπηρεσιών / Υπηρεσίες τρίτων 10.000,00€ 

Λοιπές δαπάνες (μεταφορές, εκτυπώσεις κ.α.) 2.500,00€ 

Εκπόνηση μελετών / Αναθέσεις μελετών 10.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 28.000,00 € 

ΕΕ ΤΤ ΟΟ ΣΣ   22 00 22 22 ΕΕ ΥΥ ΡΡ ΩΩ   

Εκπόνηση μελετών / Αναθέσεις μελετών 5.000,00€  

Μελέτη Υλικού  9.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 14.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 150.000,00 € 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω4ΑΜ7ΛΗ-ΜΡΩ
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