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Στη Λαμία, σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8 Λαμία), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
οικ.208461/756/11-9-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 8η 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 23Ο  

H.Δ. 
Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο  Αιγαίου για την 
υλοποίηση του έργου « Aρχαιολογική ανασκαφική έρευνα στο Μυκηναϊκό οικισμό 
Καστρούλι, Δεσφίνας»’’, και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
 Προγραμματικής Σύμβασης. 

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε τον κ. Κωνσταντίνο 
Μπακομήτρο, Περιφερειακό Σύμβουλο με τον συνδυασμό της Πλειοψηφίας « Αλλάζουμε 
στην Καρδιά της Ελλάδας», να αναπληρώσει τη Γραμματέα του Περιφερειακού 
Συμβουλίου   κ. Αφροδίτη Μηλίδου,  η οποία απουσιάζει από την τρέχουσα συνεδρίαση, 
λόγω κωλύματος, και ν’ ασκήσει τα καθήκοντα αυτής κατά την τρέχουσα συνεδρίαση, 
βάσει της παρ. 2 του άρθρου 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του 
Περιφερειακού Συμβουλίου (υπ’ αριθμ. 16853/6-4-2011 Υπουργική Απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα 
«Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου» ΦΕΚ Β'/ 661/20-
04-2011 και Α∆Α: 4ΑΓΝΚ-Ζ), το οποίο  αναφέρει αυτολεξεί: «Τον γραμματέα όταν 
απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους παρόντες συμβούλους που καλείται 
από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου». Ο κ. Κωνσταντίνος Μπακομήτρος 
αποδέχτηκε την πρόσκληση του Προέδρου και άσκησε χρέη Γραμματέα του 
Περιφερειακού Συμβουλίου για την τρέχουσα 8η Τακτική Συνεδρίαση. 
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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 Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. :  Ευάγγελος Κατσαγούνος, Φανή 

Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός. 
 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 Σύρου Ελένη  √ 
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 25 6 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 16 4 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα ένας (41), 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.  
 
   Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός,  λόγω απουσίας 
του εισηγητή του 23ου θέματος  ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού & 
Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Βαρδακώστα, έδωσε το λόγο στον Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη  ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  με 
αριθμ πρωτ. 387/184524/6-8-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
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Λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010)  
και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
2. Την από 23/02/2018  επιστολή του εργαστηρίου αρχαιομετρίας  του τμήματος 
μεσογειακών σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την οποία αιτείται την ενίσχυση του 
ανασκαφικού έργου  που πραγματοποιεί στον Μυκηναϊκό οικισμό Καστρούλι, Δεσφίνας. 
3. Την υπ αριθ 28/23-07-218 ( ΑΔΑ 62ΓΚ469Β7Λ-Δ06) απόφαση της Επιτροπής 
Ερευνών του Πανεπ. Αιγαίου με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής 
Σύμβασης. 

4. Την ανάγκη διοργάνωσης, υλοποίησης του έργου, «Aρχαιολογική ανασκαφική έρευνα στο 
Μυκηναϊκό οικισμό Καστρούλι, Δεσφίνας»  γεγονός που θα συμβάλει στην πολιτιστική 
αναβάθμιση και προβολή της Δεσφίνας Φωκίδας και της ευρύτερης περιοχής.  

5. Το γεγονός ότι  πρόγραμμα έχει  

 Εκπαιδευτικό χαρακτήρα 

 Κοινωνικό χαρακτήρα και ενίσχυση στην πράξη της κοινωνικής συνοχής 

 Αναπτυξιακό χαρακτήρα, καθώς κάθε  έτος στηρίζεται η τοπική κοινωνία – οικονομία 
με την συμβολή των αλλοδαπών φοιτητών και ερευνητών. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
 
 Ι. Την Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστημίο Αιγαίου για την 
υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο  «Aρχαιολογική ανασκαφική έρευνα στο 
Μυκηναϊκό οικισμό Καστρούλι, Δεσφίνας»,  

ΙΙ. Toν ορισμό δύο τακτικών μελών με τους αναπληρωματικούς τους στην  κοινή τριμελή 
Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν 3852/2010  

& του αρθρ 12 παρ 4 του Ν 4412/2016 

  

  

Μεταξύ 

της 

  

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

  

και του 
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ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

για την υλοποίηση του έργου 

  

   
«Αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα στο Μυκηναϊκό οικισμό Καστρούλι Δεσφίνας» 

  

   

  

Λαμία,                         2018 

 

 Στη Λαμία  σήμερα, την  .................   του έτους 2018, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 

 

1. Η  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στην Λαμία, Λεωφ. Καλυβίων 2,  ΑΦΜ 
997947718, Δ.Ο.Υ. Λαμίας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη  
Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη   

2. Το  Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, που εδρεύει 
στη Μυτιλήνη . Λόφος Πανεπιστημίου , 81100 και εκπροσωπείται νόμιμα από την 
Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών Αναπλήρώτρια  Πρύτανη Καθ. Πολυδωροπούλου 
Αμαλία με  ΑΦΜ 090264862 

λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις: 

α) Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 100 
και 186 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

β) Το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 

β) την  υπ’  αριθμ.       /2018 απόφαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Στερεάς 
Ελλάδας, περί έγκρισης της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και & Ορισμού 
εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

γ) Την υπ’ αριθμ. ........../18         (ΑΔΑ: ................) Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί Ελέγχου Νομιμότητας της υπ’ αριθ. 
........./2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 

δ) Την υπ αριθ 28/23-07-218 ( ΑΔΑ 62ΓΚ469Β7Λ-Δ06) απόφαση της Επιτροπής 
Ερευνών του Πανεπ Αιγαίου. 
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ε) Την υπ’ αριθμ. 937/23-4-2018  (ΑΔΑ: 6ΥΖΧ7ΛΗ-351)  απόφαση έγκρισης δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής 

στ) Την υπ’ αριθμ 3748/30-04-2018 απόφαση για δέσμευση πίστωσης της Δ/νσης 
Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΑΔΑ:.ΩΡ597ΛΗ-Ψ2Ε & ΑΔΑΜ: 
18REQ003058381) 

 

συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα :   

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Νομική Βάση και Περιεχόμενο της Σύμβασης 

1.1. Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 
100 του N.3852/10 και του άρθρου 12 παρ. 4 του ν. 4412/16. 

1.2. Η σύμβαση αυτή περιέχει δεκατέσσερα (14) άρθρα που αναφέρονται αντίστοιχα στα 
εξής : 

1. Νομική βάση και περιεχόμενο της σύμβασης 

2. Προοίμιο - Σκοπός 

3. Αντικείμενο της σύμβασης - Περιγραφή εργασιών που αναλαμβάνει το Γ.Π.Α. 

4. Πόροι - προϋπολογισμός 

5. Χρηματοδότηση 

6. Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου 

7. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

8. Όργανο Παρακολούθησης εφαρμογής της Σύμβασης 

9. Χρονοδιάγραμμα, Διαδικασία Παραλαβής Παραδοτέων 

10. Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Συμβάσεως 

11. Ποινικές ρήτρες 

12. Πνευματικά δικαιώματα 

13. Τελικές διατάξεις 

14. Τοπική Αρμοδιότητα Δικαστηρίων 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
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Προοίμιο - Σκοπός  

2.1.  Τα  συμβαλλόμενα μέρη  είναι αμφότερα «Αναθέτουσες Αρχές» κατά την έννοια του 
αριθ. 12 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 
α) η σύμβαση εγκαθιδρύει ή υλοποιεί συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών 
αναθετουσών αρχών η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες 
που οφείλουν να εκτελούν οι εν λόγω αρχές παρέχονται για την επίτευξη των 
κοινών τους στόχων,  

β) η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς 
δημοσίου συμφέροντος και 

γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές εκτελούν στην ελεύθερη αγορά λιγότερο 
από το 20% των δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία, τα συμβαλλόμενα 
μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 4412/2016, στη 
σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το 
γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.  

 

2.2. Ο πρώτος συμβαλλόμενος, ήτοι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αναθέτει στο 
δεύτερο συμβαλλόμενο της παρούσης, ήτοι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την 
εκπόνηση του ερευνητικού έργου  με τίτλο:  

 «Αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα στο Μυκηναϊκό οικισμό Καστρούλι Δεσφίνας”  
 

Στα πλαίσια του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας και του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής 
Αρχαιολογίας και του ΠΜΣ Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες εντάσσεται η 
αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα στο Μυκηναϊκό οικισμό Καστρούλι, Δεσφίνας (Δελφοί, 
Φωκίδας). Πρόκειται για 5ετες πρόγραμμα αρχαιολογικής & αρχαιομετρικής έρευνας με 
την άδεια από το ΚΑΣ του Υπουργείου Πολιτισμού (YΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ/ 
131457/80201/5480/542 21.6.2016) στο Παν/μιο Αιγαίου Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 
(ΤΜΣ). Ξεκίνησε το 2016 και εκτελείται κάθε καλοκαίρι. Η έρευνα διεξάγεται σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμια των ΗΠΑ (Παν/μιο Καλιφόρνιας Σαν Ντιέγκο, Παν/μιο 
Brandies Μασαχουσετη, Παν/μιο Wesleyan Κονεκτικατ) και ερευνητές ελληνικών 
ΑΕΙ/ΤΕΙ. Εφαρμόζονται σύγχρονες μεθοδολογίες και νέες τεχνολογίες 
(Κυβερνοαρχαιολογία, Συντήρηση, Αρχαιογεωφυσική με ρανταρ, ηλεκτρικά και 
μαγνητικα), Φωτογραμμετρια, Drones / αερόστατο Ηλίου, ψηφιακές απεικονίσεις, 
Φασματοσκοπικές μέθοδοι αναλυσης, χρονολογήσεις με Φωταύγεια λίθινων υλικών, 
κεραμικής, με Ραδιάνθρακα οργανικής ύλης, παλαιοανθρωπολογία, ισοτοπικές & DNA 
αναλύσεις οστέινων ευρημάτων (ανθρώπινων, ζωικών), κ.α, ώστε η όλη διαδικασία 
εκτελείτε με πλέον σύγχρονες Ψηφιακές προσεγγίσεις τεκμηρίωσης, καταγραφής, 
απεικόνισης, επεξεργασίας, σύνθεσης, διάχυσης, δημοσίευσης. Το έργο έχει 
εκπαιδευτική, ερευνητική και κοινωνική διάσταση. Καθε ανασκαφική περιοδο στο τέλος 
παρουσιάζονται τα νεα ευρήματα στους κατοικους του Χωριου αλλα και γυρω χωριών σε 
ανοιχτη εκδήλωση στην πλατεία της Δεσφινας. 
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Οι μαθητές του Σχολειου Δεσφινας ξεκινουν σε συνεργασια των δασκάλων τους πρακτική 
στις μεθόδους ανασκαφών και μελέτης υλικού. 

Ευελπιστούμε στην δημιουργία Μουσείου στην Δεσφίνα εφοσιον τα ευρήματα και της 
φετινης περιόδου ειναι εξισου σημαντικα. 

Εχουμε την αμεριστη στηριξη της τοπικης Κοινοτητας και του Πολιτιστικού Συλλογου και 
των απλων ανθρωπων που με καθε τροπο μας βοηθουν εθελοντικα. Ολα τα εξοδα που 
κάνουμε μενουν στην τοπική κοινωνία. 

Το Πρόγραμμα εχει: α) εκπαιδευτικό χαρακτήρα, β) κοινωνικό χαρακτήρα και ενίσχυση 
στην πράξη της κοινωνικής συνοχής, γ) αναπτυξιακό χαρακτήρα – κάθε έτος στηρίζεται η 
τοπική κοινωνία -οικονομία με την συμβολή των αλλοδαπών φοιτητών, δ) χτίζουμε και 
ενισχύουμε την αειφορία της Δεσφίνας και γυρω περιοχής.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Αντικείμενο της σύμβασης - Περιγραφή εργασιών που αναλαμβάνει το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Στα πλαίσια του έργου  και για την επίτευξη των στόχων όπως αναφέρονται στο Άρθρο 2 
της προγραμματικής σύμβασης πρόκειται να εκτελεστούν οι ακόλουθες δράσεις εκ 
μέρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου.: 

1) Εκθεση πεπραγμενων αρχαιολογικης ανασκαφης, 2) φασματοσκοπικες αναλυσεις 
κεραμικων οστρακων και κεραμικων ευρηματων ως και πηλων απο την περιοχη, 
στατιστικη αναλυση. 

Παραδοτέο θα κατατεθει το αργοτερο σε 3 μήνες από την υπογραφή της παρούσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Πόροι - Προϋπολογισμός 

4.1.  Το Πρόγραμμα και οι πόροι για την υλοποίησή του θα χρηματοδοτηθούν από τους 
ΚΑΠ 2018 ΚΑΕ  01.071. 9899 .της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

4.2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των επτά 
χιλιάδων ευρώ  (7.000 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  

4.3 Ο ΕΛΚΕ του  Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σύμφωνα με τον Ν.4485/2017 που  εδρεύει στη 
Μυτιλήνη στη διεύθυνση , Λόφος Πανεπιστημίου ,Μυτιλήνη  81100, με Α.Φ.Μ.  
090264862  Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης  αναλαμβάνει την είσπραξη μέσω του τραπεζικού 
λογαριασμού του με αρ IBAN: GR720 1406010601002001000060 που τηρεί στην  
Τράπεζα ALPHA   υποκατάστημα Μυτιλήνης  και τη διαχείριση του κονδυλίου της 
αμοιβής του ΕΛΚΕ του  Πανεπιστημίου Αιγαίου. Για το λόγο αυτό ο Ειδικός Λογαριασμός 
του  Πανεπιστημίου Αιγαίου θα εκδώσει το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών την 
είσπραξη της αμοιβής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και θα παρακρατήσει το 15% ( προ 
ΦΠΑ)  της συμφωνηθείσας αμοιβής, ως αμοιβή διαχείρισης σύμφωνα με τον Ν4485/2017 
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και τον ισχύοντα Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης κονδυλίων έρευνας του ΕΛΚΕ 
Π.Α. Τα ποσά των πληρωμών αυτών θα κατατίθενται στο όνομα «Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας του  Πανεπιστημίου Αιγαίου» στο λογαριασμό  IBAN: GR720 
1406010601002001000060 της Τράπεζας  ALPHA  
 

4.4. Καλύπτει δαπάνες όπως αμοιβές προσωπικού, εξοπλισμό, μετακινήσεις, 
αναλώσιμα, αμοιβή διαχείρισης του Πανεπιστημίου  Αιγαίου, λοιπά έξοδα και όποια άλλη 
δαπάνη κρίνει ο επιστημονικός υπεύθυνος απαραίτητη για την υλοποίηση του 
προγράμματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Χρηματοδότηση 

Η χρηματοδότηση θα καταβληθεί στον συμβαλλόμενο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
εφάπαξ με την οριστική παραλαβή του  Παραδοτέου από την κοινή επιτροπή 
παρακολούθησης του άρθρου 8. 

Η  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα καταβάλει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου το ποσό των 
επτά χιλιάδων ευρώ (7.000 €) 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
ορίζεται  ο  Καθ. Λυριτζής Ιωάννης ο οποίος φέρει την ευθύνη για την ποιοτική και 
ποσοτική εκτέλεση του έργου που ανέλαβε ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

7.1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει : 

α. Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τον άλλο συμβαλλόμενο στην 
υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο 
πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων 
στη σύμβαση αυτή. 

β. Να διευκολύνει το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του 
αντικειμένου της σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραιτήτων στοιχείων και 
πληροφοριών. 
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γ. Να μεταβιβάσει προς τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου  Αιγαίου., που ορίζεται ως φορέας 
εκτέλεσης, τα προβλεπόμενα ποσά για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στα άρθρα 5 της παρούσας σύμβασης.  

δ. Να ορίσει δύο (2) εκπροσώπους του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή 
παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 8 της παρούσης.  

7.2. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. που ορίζεται ως φορέας εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, αναλαμβάνει: 

α. Την υποχρέωση να υλοποιήσει το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται 
στο άρθρο 3 της παρούσας σύμβασης. 

β. Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό και να συνεργάζεται με 
ειδικευμένους επιστήμονες, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα στην υλοποίηση 
του αντικειμένου της σύμβασης. 

γ. Να ορίσει ένα (1) εκπρόσωπό του για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή 
παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 8 της παρούσης. 

δ. Την ενημέρωση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 της 
παρούσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Όργανο Παρακολούθησης της Σύμβασης 

8.1. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συνίσταται Κοινή 
Επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, ως εξής: 

α) τον κ. ........     Περιφερειακό Σύμβουλο, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ο οποίος ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτ’η του 
.......................Περιφερειακό Σύμβουλο.   

β) τον κ. ……………… εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  με αναπληρωτή 
του   και 

γ) τον Καθ. Λυριτζή Ιωάννη  εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αναπληρωτή τον 
κ. Καρύδη Χρηστο επικ. καθ Παν/μιου Ιονιων Νησων. 

8.2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι τα εξής: 

α. Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης. 

β. Η υποβοήθηση στην υλοποίηση του αντικειμένου της. 

γ. Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος. 

δ. Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την 
ερμηνεία των όρων ή την εφαρμογή της. 

ε. Η παραλαβή των επιμέρους φάσεων και του συνόλου των εργασιών της σύμβασης 
μετά την ολοκλήρωσή τους. 
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στ. Αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των 
αντικειμένων της σύμβασης, ανάλογα με την πορεία της σύμβασης. 

ζ. Εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής διάρκειας 
της προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.  

8.3. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη αυτής. Οι 
αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες και λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία 
των μελών της. 

8.4. Οι λοιπές λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 
καθορίζονται με αποφάσεις της. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Χρονοδιάγραμμα - Διαδικασία Παραλαβής παραδοτέων 

9.1 Οι εργασίες καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης παρουσιάζονται στο συνημμένο 
πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. 

9.2 Η προθεσμία για την έγκριση των παραδοτέων ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την 
κατάθεσή των εκθέσεων (παραδοτέων) για έγκριση στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης.  

9.3 Εάν η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή 
αδυναμίες του προγράμματος, θα συντάξει πρωτόκολλο παρατηρήσεων εντός είκοσι (20) 
ημερών από την παράδοση του κάθε παραδοτέου. Ο φορέας εκτέλεσης (Γ.Π.Α..) 
υποχρεούται, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής 
τους, να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, 
αναμορφώνοντας και παραδίδοντας τα παραδοτέα ή το σύνολο της  εργασίας αντίστοιχα, 
αφού εντάξει τις υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο κείμενο.  

9.4 Σε περίπτωση παρόδου της εικοσαήμερης προθεσμίας χωρίς τη σύνταξη 
πρωτοκόλλου παρατηρήσεων από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, τότε τα 
παραδοτέα του έργου θα θεωρούνται ότι έχουν ανεπιφύλακτα παραληφθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Συμβάσεως 

10.1. Η συνολική διάρκεια της παρούσας προγραμματικής συμβάσεως ορίζεται: σε τρεις 
(3) μήνες από την υπογραφή της.  

10.2. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης, αν αυτό επιβάλλεται από το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 
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Ποινικές ρήτρες 

11.1 Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων μερών, αυτό θα 
οφείλει να καταβάλει στο άλλο μέρος τις κάτωθι ποινικές ρήτρες, οι οποίες συμφωνούνται 
ως εύλογες και δίκαιες: 

11.2 Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος των 
εργασιών εκ μέρους του Πανεπιστημίου  Αιγαίου., όπως ορίζεται στα άρθρα 3 & 9 της 
παρούσας Σύμβασης από υπαιτιότητά του, το Πανεπιστήμιο  Αιγαίου, έχει την 
υποχρέωση να καταβάλει στον  πρώτο συμβαλλόμενο Ποινική Ρήτρα ίση με 100 
ευρώ/μήνα. 

11.3 Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της προθεσμίας καταβολής του 
συμβατικού τιμήματος εκ μέρους του πρώτου συμβαλλομένου, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της παρούσας Σύμβασης, αυτός έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, Ποινική Ρήτρα ίση με 100 ευρώ. 

11.4 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να 
υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος.  

  

ΑΡΘΡΟ 12 

Πνευματικά δικαιώματα 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και χρήσης των 
αποτελεσμάτων και παραδοτέων του έργου και είναι υποχρεωμένος να αναφέρει το 
όνομα του Πανεπιστημίου  Αιγαίου και του επιστημονικά υπευθύνου του έργου ως 
πνευματικού δημιουργού σε οποιαδήποτε δημοσιοποίηση – ανακοίνωση αυτών. Με 
άδεια του πρώτου των συμβαλλομένων είναι δυνατή η χρήση των δεδομένων από τον 
δεύτερο συμβαλλόμενο για δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε 
επιστημονικά συνέδρια. 

ΑΡΘΡΟ 13 

Τελικές διατάξεις 

13.1. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς 
απόφαση των εκπροσώπων των φορέων που υπογράφουν τη σύμβαση, κατόπιν 
προηγουμένης σύμφωνης γνώμης - εισήγησης που υπογράφεται από τα μέλη της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης. 

13.2. Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη εκτέλεσης υποχρεώσεων από 
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς τις διατάξεις 
της προγραμματικής συμβάσεως 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 υποχρεώσεις 
τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από 
την προγραμματική αυτή Σύμβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 14 

Τοπική Αρμοδιότητα Δικαστηρίων 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση, 
εφόσον δεν επιλυθεί συμβιβαστικά και με καλή πίστη, αποκλειστικά κατά τόπο αρμόδια 
είναι τα Δικαστήρια της Λαμίας  

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και 
προς απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
υπογράφηκε, όπως παρακάτω, τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν δύο  αντίγραφα η 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ένα αντίγραφο το Πανεπ Αιγαίου  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Για τον ΕΛΚΕ του  Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 

 

 

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης  

 

Αν. Καθ. Πολυδωροπούλου Αμαλία  

   

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος 
του Ερευνητικού Προγράμματος 

  

Καθ. Λυριτζής Ιωάννης  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

                                Μήνες 

Εργασίες 

1 2 3 

Ανασκαφικη ερευνα +   
 Αρχαιομετρικες Αναλυσεις 

 +  

Τελικο Παραδοτεο   + 
 

   

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

. 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΣΤΟΣ 

 (σε 
Ευρώ) 

Αμοιβές προσωπικού 2500 

 Μετακινήσεις 1299 

 Αναλώσιμα 1.000 

 Παρακράτηση ΕΛΚΕ 846,17 

ΣΥΝΟΛΟ  5.645,17 

ΦΠΑ (24%) 1.354,83 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 7.000 
 
        
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
Ομόφωνα, Ι.  εγκρίνει  το Σχέδιο  Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο  «Aρχαιολογική ανασκαφική 
έρευνα στο Μυκηναϊκό οικισμό Καστρούλι, Δεσφίνας» και ΙΙ. ορίζει  δύο τακτικά μέλη  
με τους αναπληρωματικούς τους στην  κοινή τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του 
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Προγράμματος, σύμφωνα με το συνημμένο  Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης,  ως 
ακολούθως: 

α) την κ. Πέγκυ Αραβαντινού  Περιφερειακό Σύμβουλο, εκπρόσωπο της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας η οποία ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον κ. 
Δρόσο Παρασκευά  επίσης Περιφερειακό Σύμβουλο.   
β) τον κ. Ευστάθιο Κάππο, Περιφερειακό Σύμβουλο  εκπρόσωπο της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας,   με αναπληρωτή του  τον κ. Θωμά Γρεβενίτη επίσης Περιφερειακό 
Σύμβουλο. 

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

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΡΦΣ7ΛΗ-ΘΝΟ



 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν 3852/2010  

& του αρθρ 12 παρ 4 του Ν 4412/2016 

  

  

Μεταξύ 

της 

  

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

  

και του 

  

ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

  

για την υλοποίηση του έργου 

  

   
«Αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα στο Μυκηναϊκό οικισμό Καστρούλι Δεσφίνας» 

  

  

  

  

  

  

  

Λαμία,                         2018 
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 Στη Λαμία  σήμερα, την  .................   του έτους 2018, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 

 

1. Η  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στην Λαμία, Λεωφ. Καλυβίων 2,  ΑΦΜ 
997947718, Δ.Ο.Υ. Λαμίας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη  
Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη   

2. Το  Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, που εδρεύει 
στη Μυτιλήνη . Λόφος Πανεπιστημίου , 81100 και εκπροσωπείται νόμιμα από την 
Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών Αναπλήρώτρια  Πρύτανη Καθ. Πολυδωροπούλου 
Αμαλία με  ΑΦΜ 090264862 

λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις: 

α) Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 100 
και 186 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

β) Το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 

β) την  υπ’  αριθμ.       /2018 απόφαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Στερεάς 
Ελλάδας, περί έγκρισης της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και & Ορισμού 
εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

γ) Την υπ’ αριθμ. ........../18         (ΑΔΑ: ................) Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί Ελέγχου Νομιμότητας της υπ’ αριθ. 
........./2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 

δ) Την υπ αριθ 28/23-07-218 ( ΑΔΑ 62ΓΚ469Β7Λ-Δ06) απόφαση της Επιτροπής 
Ερευνών του Πανεπ Αιγαίου. 

ε) Την υπ’ αριθμ. 937/23-4-2018  (ΑΔΑ: 6ΥΖΧ7ΛΗ-351)  απόφαση έγκρισης δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής 

στ) Την υπ’ αριθμ 3748/30-04-2018 απόφαση για δέσμευση πίστωσης της Δ/νσης 
Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΑΔΑ:.ΩΡ597ΛΗ-Ψ2Ε & ΑΔΑΜ: 
18REQ003058381) 

 

συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα :   
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ΑΡΘΡΟ 1 

Νομική Βάση και Περιεχόμενο της Σύμβασης 

1.1. Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 
100 του N.3852/10 και του άρθρου 12 παρ. 4 του ν. 4412/16. 

1.2. Η σύμβαση αυτή περιέχει δεκατέσσερα (14) άρθρα που αναφέρονται αντίστοιχα στα 
εξής : 

1. Νομική βάση και περιεχόμενο της σύμβασης 

2. Προοίμιο - Σκοπός 

3. Αντικείμενο της σύμβασης - Περιγραφή εργασιών που αναλαμβάνει το Γ.Π.Α. 

4. Πόροι - προϋπολογισμός 

5. Χρηματοδότηση 

6. Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου 

7. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

8. Όργανο Παρακολούθησης εφαρμογής της Σύμβασης 

9. Χρονοδιάγραμμα, Διαδικασία Παραλαβής Παραδοτέων 

10. Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Συμβάσεως 

11. Ποινικές ρήτρες 

12. Πνευματικά δικαιώματα 

13. Τελικές διατάξεις 

14. Τοπική Αρμοδιότητα Δικαστηρίων 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Προοίμιο - Σκοπός  

2.1.  Τα  συμβαλλόμενα μέρη  είναι αμφότερα «Αναθέτουσες Αρχές» κατά την έννοια του 
αριθ. 12 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 
α) η σύμβαση εγκαθιδρύει ή υλοποιεί συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών 
αναθετουσών αρχών η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες 
που οφείλουν να εκτελούν οι εν λόγω αρχές παρέχονται για την επίτευξη των 
κοινών τους στόχων,  

β) η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς 
δημοσίου συμφέροντος και 

γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές εκτελούν στην ελεύθερη αγορά λιγότερο 
από το 20% των δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία, τα συμβαλλόμενα 
μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 4412/2016, στη 
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σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το 
γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.  

 

2.2. Ο πρώτος συμβαλλόμενος, ήτοι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αναθέτει στο 
δεύτερο συμβαλλόμενο της παρούσης, ήτοι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την 
εκπόνηση του ερευνητικού έργου  με τίτλο:  

 «Αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα στο Μυκηναϊκό οικισμό Καστρούλι Δεσφίνας”  
 

Στα πλαίσια του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας και του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής 
Αρχαιολογίας και του ΠΜΣ Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες εντάσσεται η 
αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα στο Μυκηναϊκό οικισμό Καστρούλι, Δεσφίνας (Δελφοί, 
Φωκίδας). Πρόκειται για 5ετες πρόγραμμα αρχαιολογικής & αρχαιομετρικής έρευνας με 
την άδεια από το ΚΑΣ του Υπουργείου Πολιτισμού (YΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ/ 
131457/80201/5480/542 21.6.2016) στο Παν/μιο Αιγαίου Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών 
(ΤΜΣ). Ξεκίνησε το 2016 και εκτελείται κάθε καλοκαίρι. Η έρευνα διεξάγεται σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμια των ΗΠΑ (Παν/μιο Καλιφόρνιας Σαν Ντιέγκο, Παν/μιο 
Brandies Μασαχουσετη, Παν/μιο Wesleyan Κονεκτικατ) και ερευνητές ελληνικών 
ΑΕΙ/ΤΕΙ. Εφαρμόζονται σύγχρονες μεθοδολογίες και νέες τεχνολογίες 
(Κυβερνοαρχαιολογία, Συντήρηση, Αρχαιογεωφυσική με ρανταρ, ηλεκτρικά και 
μαγνητικα), Φωτογραμμετρια, Drones / αερόστατο Ηλίου, ψηφιακές απεικονίσεις, 
Φασματοσκοπικές μέθοδοι αναλυσης, χρονολογήσεις με Φωταύγεια λίθινων υλικών, 
κεραμικής, με Ραδιάνθρακα οργανικής ύλης, παλαιοανθρωπολογία, ισοτοπικές & DNA 
αναλύσεις οστέινων ευρημάτων (ανθρώπινων, ζωικών), κ.α, ώστε η όλη διαδικασία 
εκτελείτε με πλέον σύγχρονες Ψηφιακές προσεγγίσεις τεκμηρίωσης, καταγραφής, 
απεικόνισης, επεξεργασίας, σύνθεσης, διάχυσης, δημοσίευσης. Το έργο έχει 
εκπαιδευτική, ερευνητική και κοινωνική διάσταση. Καθε ανασκαφική περιοδο στο τέλος 
παρουσιάζονται τα νεα ευρήματα στους κατοικους του Χωριου αλλα και γυρω χωριών σε 
ανοιχτη εκδήλωση στην πλατεία της Δεσφινας. 

Οι μαθητές του Σχολειου Δεσφινας ξεκινουν σε συνεργασια των δασκάλων τους πρακτική 
στις μεθόδους ανασκαφών και μελέτης υλικού. 

Ευελπιστούμε στην δημιουργία Μουσείου στην Δεσφίνα εφοσιον τα ευρήματα και της 
φετινης περιόδου ειναι εξισου σημαντικα. 

Εχουμε την αμεριστη στηριξη της τοπικης Κοινοτητας και του Πολιτιστικού Συλλογου και 
των απλων ανθρωπων που με καθε τροπο μας βοηθουν εθελοντικα. Ολα τα εξοδα που 
κάνουμε μενουν στην τοπική κοινωνία. 

Το Πρόγραμμα εχει: α) εκπαιδευτικό χαρακτήρα, β) κοινωνικό χαρακτήρα και ενίσχυση 
στην πράξη της κοινωνικής συνοχής, γ) αναπτυξιακό χαρακτήρα – κάθε έτος στηρίζεται η 
τοπική κοινωνία -οικονομία με την συμβολή των αλλοδαπών φοιτητών, δ) χτίζουμε και 
ενισχύουμε την αειφορία της Δεσφίνας και γυρω περιοχής.  
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ΑΡΘΡΟ 3 

Αντικείμενο της σύμβασης - Περιγραφή εργασιών που αναλαμβάνει το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Στα πλαίσια του έργου  και για την επίτευξη των στόχων όπως αναφέρονται στο Άρθρο 2 
της προγραμματικής σύμβασης πρόκειται να εκτελεστούν οι ακόλουθες δράσεις εκ 
μέρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου.: 

1) Εκθεση πεπραγμενων αρχαιολογικης ανασκαφης, 2) φασματοσκοπικες αναλυσεις 
κεραμικων οστρακων και κεραμικων ευρηματων ως και πηλων απο την περιοχη, 
στατιστικη αναλυση. 

Παραδοτέο θα κατατεθει το αργοτερο σε 3 μήνες από την υπογραφή της παρούσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Πόροι - Προϋπολογισμός 

4.1.  Το Πρόγραμμα και οι πόροι για την υλοποίησή του θα χρηματοδοτηθούν από τους 
ΚΑΠ 2018 ΚΑΕ  01.071. 9899 .της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

4.2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των επτά 
χιλιάδων ευρώ  (7.000 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  

4.3 Ο ΕΛΚΕ του  Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σύμφωνα με τον Ν.4485/2017 που  εδρεύει στη 
Μυτιλήνη στη διεύθυνση , Λόφος Πανεπιστημίου ,Μυτιλήνη  81100, με Α.Φ.Μ.  
090264862  Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης  αναλαμβάνει την είσπραξη μέσω του τραπεζικού 
λογαριασμού του με αρ IBAN: GR720 1406010601002001000060 που τηρεί στην  
Τράπεζα ALPHA   υποκατάστημα Μυτιλήνης  και τη διαχείριση του κονδυλίου της 
αμοιβής του ΕΛΚΕ του  Πανεπιστημίου Αιγαίου. Για το λόγο αυτό ο Ειδικός Λογαριασμός 
του  Πανεπιστημίου Αιγαίου θα εκδώσει το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών την 
είσπραξη της αμοιβής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και θα παρακρατήσει το 15% ( προ 
ΦΠΑ)  της συμφωνηθείσας αμοιβής, ως αμοιβή διαχείρισης σύμφωνα με τον Ν4485/2017 
και τον ισχύοντα Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης κονδυλίων έρευνας του ΕΛΚΕ 
Π.Α. Τα ποσά των πληρωμών αυτών θα κατατίθενται στο όνομα «Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας του  Πανεπιστημίου Αιγαίου» στο λογαριασμό  IBAN: GR720 
1406010601002001000060 της Τράπεζας  ALPHA  
 

4.4. Καλύπτει δαπάνες όπως αμοιβές προσωπικού, εξοπλισμό, μετακινήσεις, 
αναλώσιμα, αμοιβή διαχείρισης του Πανεπιστημίου  Αιγαίου, λοιπά έξοδα και όποια άλλη 
δαπάνη κρίνει ο επιστημονικός υπεύθυνος απαραίτητη για την υλοποίηση του 
προγράμματος. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

Χρηματοδότηση 

Η χρηματοδότηση θα καταβληθεί στον συμβαλλόμενο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
εφάπαξ με την οριστική παραλαβή του  Παραδοτέου από την κοινή επιτροπή 
παρακολούθησης του άρθρου 8. 

Η  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα καταβάλει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου το ποσό των 
επτά χιλιάδων ευρώ (7.000 €) 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
ορίζεται  ο  Καθ. Λυριτζής Ιωάννης ο οποίος φέρει την ευθύνη για την ποιοτική και 
ποσοτική εκτέλεση του έργου που ανέλαβε ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

7.1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει : 

α. Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τον άλλο συμβαλλόμενο στην 
υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο 
πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων 
στη σύμβαση αυτή. 

β. Να διευκολύνει το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του 
αντικειμένου της σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραιτήτων στοιχείων και 
πληροφοριών. 

γ. Να μεταβιβάσει προς τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου  Αιγαίου., που ορίζεται ως φορέας 
εκτέλεσης, τα προβλεπόμενα ποσά για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στα άρθρα 5 της παρούσας σύμβασης.  

δ. Να ορίσει δύο (2) εκπροσώπους του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή 
παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 8 της παρούσης.  

7.2. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. που ορίζεται ως φορέας εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, αναλαμβάνει: 

α. Την υποχρέωση να υλοποιήσει το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται 
στο άρθρο 3 της παρούσας σύμβασης. 
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β. Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό και να συνεργάζεται με 
ειδικευμένους επιστήμονες, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα στην υλοποίηση 
του αντικειμένου της σύμβασης. 

γ. Να ορίσει ένα (1) εκπρόσωπό του για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή 
παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 8 της παρούσης. 

δ. Την ενημέρωση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 της 
παρούσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Όργανο Παρακολούθησης της Σύμβασης 

8.1. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συνίσταται Κοινή 
Επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, ως εξής: 

α) τον κ. ........     Περιφερειακό Σύμβουλο, εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας ο οποίος ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτ’η του 
.......................Περιφερειακό Σύμβουλο.   

β) τον κ. ……………… εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  με αναπληρωτή 
του   και 

γ) τον Καθ. Λυριτζή Ιωάννη  εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αναπληρωτή τον 
κ. Καρύδη Χρηστο επικ. καθ Παν/μιου Ιονιων Νησων. 

8.2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι τα εξής: 

α. Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης. 

β. Η υποβοήθηση στην υλοποίηση του αντικειμένου της. 

γ. Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος. 

δ. Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την 
ερμηνεία των όρων ή την εφαρμογή της. 

ε. Η παραλαβή των επιμέρους φάσεων και του συνόλου των εργασιών της σύμβασης 
μετά την ολοκλήρωσή τους. 

στ. Αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των 
αντικειμένων της σύμβασης, ανάλογα με την πορεία της σύμβασης. 

ζ. Εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής διάρκειας 
της προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.  

8.3. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη αυτής. Οι 
αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες και λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία 
των μελών της. 
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8.4. Οι λοιπές λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 
καθορίζονται με αποφάσεις της. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Χρονοδιάγραμμα - Διαδικασία Παραλαβής παραδοτέων 

9.1 Οι εργασίες καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης παρουσιάζονται στο συνημμένο 
πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. 

9.2 Η προθεσμία για την έγκριση των παραδοτέων ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την 
κατάθεσή των εκθέσεων (παραδοτέων) για έγκριση στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης.  

9.3 Εάν η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή 
αδυναμίες του προγράμματος, θα συντάξει πρωτόκολλο παρατηρήσεων εντός είκοσι (20) 
ημερών από την παράδοση του κάθε παραδοτέου. Ο φορέας εκτέλεσης (Γ.Π.Α..) 
υποχρεούται, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής 
τους, να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, 
αναμορφώνοντας και παραδίδοντας τα παραδοτέα ή το σύνολο της  εργασίας αντίστοιχα, 
αφού εντάξει τις υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο κείμενο.  

9.4 Σε περίπτωση παρόδου της εικοσαήμερης προθεσμίας χωρίς τη σύνταξη 
πρωτοκόλλου παρατηρήσεων από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, τότε τα 
παραδοτέα του έργου θα θεωρούνται ότι έχουν ανεπιφύλακτα παραληφθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Συμβάσεως 

10.1. Η συνολική διάρκεια της παρούσας προγραμματικής συμβάσεως ορίζεται: σε τρεις 
(3) μήνες από την υπογραφή της.  

10.2. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης, αν αυτό επιβάλλεται από το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Ποινικές ρήτρες 

11.1 Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων μερών, αυτό θα 
οφείλει να καταβάλει στο άλλο μέρος τις κάτωθι ποινικές ρήτρες, οι οποίες συμφωνούνται 
ως εύλογες και δίκαιες: 
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11.2 Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος των 
εργασιών εκ μέρους του Πανεπιστημίου  Αιγαίου., όπως ορίζεται στα άρθρα 3 & 9 της 
παρούσας Σύμβασης από υπαιτιότητά του, το Πανεπιστήμιο  Αιγαίου, έχει την 
υποχρέωση να καταβάλει στον  πρώτο συμβαλλόμενο Ποινική Ρήτρα ίση με 100 
ευρώ/μήνα. 

11.3 Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της προθεσμίας καταβολής του 
συμβατικού τιμήματος εκ μέρους του πρώτου συμβαλλομένου, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της παρούσας Σύμβασης, αυτός έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, Ποινική Ρήτρα ίση με 100 ευρώ. 

11.4 Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να 
υπερβεί το 10% του Συμβατικού Τιμήματος.  

  

ΑΡΘΡΟ 12 

Πνευματικά δικαιώματα 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και χρήσης των 
αποτελεσμάτων και παραδοτέων του έργου και είναι υποχρεωμένος να αναφέρει το 
όνομα του Πανεπιστημίου  Αιγαίου και του επιστημονικά υπευθύνου του έργου ως 
πνευματικού δημιουργού σε οποιαδήποτε δημοσιοποίηση – ανακοίνωση αυτών. Με 
άδεια του πρώτου των συμβαλλομένων είναι δυνατή η χρήση των δεδομένων από τον 
δεύτερο συμβαλλόμενο για δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε 
επιστημονικά συνέδρια. 

ΑΡΘΡΟ 13 

Τελικές διατάξεις 

13.1. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς 
απόφαση των εκπροσώπων των φορέων που υπογράφουν τη σύμβαση, κατόπιν 
προηγουμένης σύμφωνης γνώμης - εισήγησης που υπογράφεται από τα μέλη της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης. 

13.2. Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη εκτέλεσης υποχρεώσεων από 
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς τις διατάξεις 
της προγραμματικής συμβάσεως 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 υποχρεώσεις 
τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από 
την προγραμματική αυτή Σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Τοπική Αρμοδιότητα Δικαστηρίων 

ΑΔΑ: 6ΡΦΣ7ΛΗ-ΘΝΟ



Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση, 
εφόσον δεν επιλυθεί συμβιβαστικά και με καλή πίστη, αποκλειστικά κατά τόπο αρμόδια 
είναι τα Δικαστήρια της Λαμίας  

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και 
προς απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
υπογράφηκε, όπως παρακάτω, τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν δύο  αντίγραφα η 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ένα αντίγραφο το Πανεπ Αιγαίου  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Για τον ΕΛΚΕ του  Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 

 

 

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης  

 

Αν. Καθ. Πολυδωροπούλου Αμαλία  

   

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος 
του Ερευνητικού Προγράμματος 

  

Καθ. Λυριτζής Ιωάννης  

 

ΑΔΑ: 6ΡΦΣ7ΛΗ-ΘΝΟ



 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

                                Μήνες 

Εργασίες 

1 2 3 

Ανασκαφικη ερευνα +   
 Αρχαιομετρικες Αναλυσεις 

 +  

Τελικο Παραδοτεο   + 
 

   

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

. 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΣΤΟΣ 

 (σε 
Ευρώ) 

Αμοιβές προσωπικού 2500 

 Μετακινήσεις 1299 

 Αναλώσιμα 1.000 

 Παρακράτηση ΕΛΚΕ 846,17 

ΣΥΝΟΛΟ  5.645,17 

ΦΠΑ (24%) 1.354,83 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 7.000 
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