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Του  Πρακτικού αριθ. 8/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 198/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για 
το έργο: «Ανασκαφικές εργασίες στο σπήλαιο «Πολυφήμου» Μαρώνειας», προϋπολογισμού 50.000,00€, 
Κωδικός έργου: 2016ΜΠ03100000. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 31 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., έγινε δια περιφοράς 
σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 
(Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 
3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/73878/1373/26-3-2021 έγγραφη πρόσκληση του 
προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 
3852/2010. Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) 
Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Ευφραιμίδης Νικόλαος 
Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) 
Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος 
αναπληρωματικό μέλος, 8) Μωυσιάδης Αριστείδης μέλος, 9) Ταπατζάς Εμμανουήλ μέλος, 10) 
Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
       Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 198: Εισηγούμενη το τριακοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ροδόπης με το υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ. 62236/894/12-3-2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής την από 12-3-2021 εισήγησης της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής: 
Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής: 

1. Το Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

2. Το Ν.4071/ΦΕΚ 85/Α/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»  

3. Το Ν.3852/ΦΕΚ 87/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», ιδιαίτερα το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 40 παρ.2 του Ν. 4735/2020 

4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010). 
5. Την αριθ.58260/31-5-2019 (ΑΔΑ:693Ρ465Χ18-7ΘΕ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης για ένταξη του έργου  «Ανάδειξη – Προστασία και Βιώσιμη Αξιοποίηση του σπηλαίου 
“Πολυφήμου” Μαρώνειας Ν. Ροδόπης» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα  στο 
Κ.Α.Ε. 2016ΜΠ03100000 της ΣΑΜΠ 031,  με προϋπολογισμό έργου 800.000,00 ευρώ. 

6. Την αριθμ.105013/1427/1-7-2019 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΞΔ97ΛΒ-ΣΩΜ) του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης για τον ορισμό του υποέργου «Ανασκαφικές εργασίες στο σπήλαιο «Πολυφήμου» 
Μαρώνειας», σε βάρος της μελέτης «Ανάδειξη – Προστασία και Βιώσιμη Αξιοποίηση του σπηλαίου 
“Πολυφήμου” Μαρώνειας Ν. Ροδόπης», με προϋπολογισμό υποέργου 50.000,00 ευρώ 

7. Την ανάγκη για την ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας των αιθουσών του σπηλαίου Μαρώνειας 
με την ονομασία «Μεγάλη Αίθουσα» και «Αίθουσα του Βωμού», σύμφωνα με τον όρο 4 της Υ.Α. 
ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ19/36735/1811/10-6-2005, έτσι ώστε να καθοριστεί με ποιους όρους, θα 
προχωρήσει το έργο της ανάδειξης, προστασίας και βιώσιμης αξιοποίησης του σπηλαίου σε αυτές τις 
αίθουσες. Τα αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση των 
μελετών και ειδικότερα για την οριστικοποίηση της διαδρομής εντός του Σπηλαίου. 

 
Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο: «Ανασκαφικές 
εργασίες στο σπήλαιο «Πολυφήμου» Μαρώνειας», προϋπολογισμού 50.000,00€, Κωδικός έργου: 
2016ΜΠ03100000. 
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Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη 
τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α 

 
Εγκρίνει το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο: «Ανασκαφικές εργασίες 
στο σπήλαιο «Πολυφήμου» Μαρώνειας», προϋπολογισμού 50.000,00€, Κωδικός έργου: 2016ΜΠ03100000. 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

για το έργο 
«Ανασκαφικές εργασίες στο σπήλαιο «Πολυφήμου» Μαρώνειας» 

 
Στην Αθήνα σήμερα ημέρα …./…./……., οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής 
«Συμβαλλόμενοι»: 
 
1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εδρεύει στην Αθήνα, νόμιμα 
εκπροσωπούμενο από την Υπουργό, κα Λίνα Μενδώνη, κάτοικο Αθηνών, 
2. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που εδρεύει στη Κομοτηνή, νόμιμα 
εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη, κ. Χρήστο Μέτιο. κάτοικο Κομοτηνής, 
3. Ο Δήμος  Μαρώνειας - Σαπών που εδρεύει στις Σάπες, νόμιμα εκπροσωπούμενος από 
τον Δήμαρχο, κ. Ντίνο Χαριτόπουλο, 

 
συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

Προοίμιο 
Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σύμφωνα με:  
 
1. τον ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Α’ 87) και ειδικότερα στο άρθρο 100 αυτού, όπως οι 
παρ. 1α και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (Α΄ 85) και με 
το άρθρο 179 παρ. 1 ν. 4555/2018, 
2. τον ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), 
3. το άρθρο 21 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση 
προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», όπως αυτό ισχύει, 
4. τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της  κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης», 
5. τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α’ 153) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει 
της πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως ισχύει, 
6. το αρ. 1 παρ. 6 περ. στ΄ του ν. 1256/1982, (Α΄65), «Για την πολυθεσία, την 
πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς 
για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει, 
7. τα άρθρα 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 
διατάξεις.” (Α’  184), 
8. τον ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 
12, παρ. 4, 

ΑΔΑ: 67ΩΣ7ΛΒ-ΔΜΛ



9. τον ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 
10.  τον ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών  και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 
11.  το άρθρο 81 του ν. 1958/1991 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» (Α’ 122), όπως 
ισχύει σήμερα, 
12.  τον ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 
13.  του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα 
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης 
και άλλες διατάξεις», 
14.  το Π.Δ. 70/2015 (Α’ 114) « Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού...», 
15.  το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), όπως ισχύει, 
16.  το Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 
17. το Π.Δ. 144/2010 (Α’ 237) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
18.  το Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων» (Α’ 39), 
19. την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ19/36735/1811/10-6-2005 Υ.Α., «Έγκριση 
προμελέτης ανάδειξης, προστασίας και βιώσιμης αξιοποίησης του σπηλαίου “Πολυφήμου” 
Μαρώνειας, Ν. Ροδόπης», 
20. την υπ’ αριθμ. 58260/31-5-2019 (ΑΔΑ:693Ρ465Χ18-7ΘΕ) απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης για ένταξη του έργου  «Ανάδειξη – Προστασία και Βιώσιμη 
Αξιοποίηση του σπηλαίου “Πολυφήμου” Μαρώνειας Ν. Ροδόπης» στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων και συγκεκριμένα  στο Κ.Α.Ε. 2016ΜΠ03100000 της ΣΑΜΠ 031,  με 
προϋπολογισμό έργου 800.000,00 ευρώ, 
21. την υπ’ αριθμ.  105013/1427/1-7-2019 απόφαση (ΑΔΑ:ΩΞΔ97ΛΒ-ΣΩΜ) του 
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τoν ορισμό του υποέργου «Ανασκαφικές 
Εργασίες στο σπήλαιο “Πολυφήμου” Μαρώνειας», σε βάρος της μελέτης «Ανάδειξη – 
Προστασία και Βιώσιμη Αξιοποίηση του σπηλαίου “Πολυφήμου” Μαρώνειας Ν. Ροδόπης», με 
προϋπολογισμό υποέργου 50.000 ευρώ, 
22. την υπ’ αριθμ.  ..........  (ΑΔΑ:…..) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας, 
23. την υπ’ αριθμ.  .......... απόφαση (ΑΔΑ: ......) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Μαρώνειας-Σαπών, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας, 
24. τo 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). 
- Το σκοπό της σύμβασης (άρθρο 2). 
- Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3). 
- Τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 4). 
- Το φορέα εποπτείας και εκτέλεσης του αντικειμένου του προγράμματος (άρθρο 5). 
- Τον προϋπολογισμό, τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης 
του Προγράμματος (άρθρο 6). 

ΑΔΑ: 67ΩΣ7ΛΒ-ΔΜΛ



- Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μερών (άρθρο 7). 
- Το ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου (άρθρο 8). 
- Την επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης και τις αρμοδιότητές της (άρθρο 9). 
- Την επίλυση διαφορών - διαφωνίες (άρθρο 10). 
- Την αντισυμβατική συμπεριφορά και τις ρήτρες (άρθρο 11) 
- Τις τροποποιήσεις της σύμβασης (άρθρο 12). 
- Τις τελικές διατάξεις (άρθρο 13). 
-  

ΑΡΘΡΟ 2 
Σκοπός της σύμβασης 

 
 Σκοπός της παρούσης σύμβασης είναι η ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας 
των αιθουσών του σπηλαίου Μαρώνειας με την ονομασία «Μεγάλη Αίθουσα» και «Αίθουσα 
του Βωμού», σύμφωνα με τον όρο 4 της Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ19/36735/1811/10-6-
2005, έτσι ώστε να καθοριστεί με ποιους όρους, θα προχωρήσει το έργο της ανάδειξης, 
προστασίας και βιώσιμης αξιοποίησης του σπηλαίου σε αυτές τις αίθουσες. 
 Το σπήλαιο της Μαρώνειας, γνωστό και ως «Σπήλαιο του Πολυφήμου» ή «του 
Κύκλωπα» βρίσκεται 2,5χλμ. βορειοδυτικά του χωριού Μαρώνεια και 1χλμ. ανατολικά του 
οικισμού των Προσκυνητών στο Δήμο Μαρώνειας-Σαπών, στην τοποθεσία Κουφοπλάτητου 
όρους Ίσμαρος.  Έγινε γνωστό για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου 
από Γάλλο αξιωματούχο. Το 1938 το επισκέφτηκε ο Γ. Μπακαλάκης, ο οποίος επεσήμανε το 
αρχαιολογικό του ενδιαφέρον. Στη συνέχεια, το 1969, χαρτογραφήθηκε με πρωτοβουλία της 
προέδρου της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, Α. Πετροχείλου. Το 1969 και το 1971 
διενεργήθηκε στο εσωτερικό του σύντομη αρχαιολογική έρευνα από τον Ευ. Τσιμπίδη-Πεντάζο 
με χρηματοδότηση της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Το ΥΠ.ΠΟ.Α., με την Υ.Α. 
ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ19/36735/1811/10-6-2005, αποφάσισε την υπό όρους έγκριση της 
προμελέτης ανάδειξης προστασίας και βιώσιμης αξιοποίησης του σπηλαίου «Πολυφήμου» 
Μαρώνειας Ν. Ροδόπης. Στο πλαίσιο αυτό, η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας–Σπηλαιολογίας 
Βόρειας Ελλάδος διενήργησε ανασκαφική έρευνα του σπηλαίου, σε σύντομες ανασκαφικές 
περιόδους από το 2006 έως το 2010, σύμφωνα με τον όρο υπ΄αριθ. 4 της ανωτέρω Υ.Α. Η 
ανασκαφή διεκόπη το 2010, ελλείψει σχετικών πιστώσεων, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί.Τα έως 
τώρα δεδομένα της έρευνας τεκμηριώνουν τη χρήση του σπηλαίου τουλάχιστον από τη 
Νεότερη Νεολιθική περίοδο έως και τους ύστερους βυζαντινούς χρόνους. Κατά τη Νεολιθική 
περίοδο είναι πιθανόν ότι χρησίμευσε ως χώρος σταβλισμού ζώων για τους κτηνοτρόφους που 
ασκούσαν μεταβατική κτηνοτροφία από την κοιλάδα του Στρυμόνα προς την περιοχή της 
Θράκης. Κατά τους βυζαντινούς χρόνους, όταν οι κάτοικοι της Παληόχωρας Μαρώνειας 
εγκατέλειψαν την παράκτια θέση, είναι πιθανόν να βρήκαν καταφύγιο στη σπηλιά πριν 
ιδρύσουν το σημερινό χωριό Μαρώνεια. 
  

ΑΡΘΡΟ 3 
Αντικείμενο της Σύμβασης 

 
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύµβασης είναι η εκτέλεση των ακόλουθων 
εργασιών: 

- H διενέργεια της ανασκαφικής έρευνας στο σπήλαιο του «Πολύφημου» Μαρώνειας, 
σύμφωνα με τον όρο αρ. 4 της Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ19/36735/1811/10-5-2005, 
προκειμένου να καθοριστεί με ποιους όρους θα προχωρήσει το έργο της ανάδειξης και 
αξιοποίησης του σπηλαίου. 
Συγκεκριμένα, θα γίνει η αναγνώριση επί του πεδίου των ανασκαφικών δεδομένων της 
ανασκαφής που διακόπηκε το 2010, η ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας στις αίθουσες 
με την επωνυμία «Μεγάλη Αίθουσα» και «Αίθουσα του Βωμού», η συντήρηση, τεκμηρίωση και 
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μελέτη του υλικού που θα προκύψει από αυτή την ανασκαφή.  
-Επιπλέον, μετά την αναγνώριση απολιθωματοφόρων πλειστοκαινικών αποθέσεων 

στην είσοδο του σπηλαίου (οι οποίες δεν ήταν γνωστές κατά τη σύνταξη της εγκεκριμένης 
προμελέτης), θα διενεργηθεί και εδώ ανασκαφή, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση αυτών 
των αποθέσεων, το ακριβές περιεχόμενό τους και οι ενέργειες που απαιτούνται για την 
προστασία τους.  

ΑΡΘΡΟ 4 
Διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης 

 
Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες  (βλ. 
Παράρτημα Ι). Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσης. Η 
διάρκειά της σύμβασης μπορεί να παραταθεί μέχρι τέσσερις (4) μήνες, με τη σύμφωνη γνώμη 
των συμβαλλόμενων μερών και κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 12 της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

Φορέας Εποπτείας και Διαχείρισης του αντικειμένου της Σύμβασης 
 

Το έργο της παρούσης θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία 
Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την 
εκτέλεση αρχαιολογικών έργων.  

ΑΡΘΡΟ 6 
Προϋπολογισμός – χρηματοδότηση 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 50.000,00 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 το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΜΠ 031 (Αποφ.58260/31-05-
2019 ΑΔΑ:693Ρ465ΧΙ8-7ΘΕ) έτους 2019 (0 Τροποποίηση).  

Η εξόφληση των δαπανών μισθοδοσίας και προμηθειών υλικών και υπηρεσιών του έργου, θα 
γίνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης. 

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, αλλά και το κόστος της εν 
γένει λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης της υλοποίησης του αντικειμένου της 
σύμβασης, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 7 
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μερών 

 
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διά της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-
Σπηλαιολογίας αναλαμβάνει την ανασκαφική έρευνα του σπηλαίου Πολύφημου Μαρώνειας, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο  Νόμο και την παρούσα Σύμβαση. Αναλαμβάνει επίσης:  

- Να ορίσει εκπροσώπους του στην Επιτροπή Παρακολούθησης.  
- Να ενημερώνει, εν γένει, την Επιτροπή Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του έργου 
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- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα 
προσόντα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα υλοποίησης των εργασιών 

- Να προσλάβει το απαραίτητο επιστημονικό και εργατικό προσωπικό για τη διενέργεια των 
εργασιών πεδίου και των εργασιών τεκμηρίωσης και συντήρησης των ευρημάτων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3028/2002. 

- Να μεριμνήσει για την τεκμηρίωση των αρχαιολογικών δεδομένων, περιλαμβανομένης της 
μέριμνας για τη διενέργεια των εργαστηριακών και αρχαιομετρικών αναλύσεων που θα 
απαιτηθούν. 

- Να ολοκληρώσει τις εργασίες του έργου «Ανασκαφικές εργασίες στο σπήλαιο 
«Πολυφήμου» Μαρώνειας στο οριζόμενο από την παρούσα χρονοδιάγραμμα. 

- Να αποστείλει στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης κάθε πιστοποίηση 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. 

- Να προωθήσει κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητάς του και να μεριμνήσει εν γένει για την 
ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου και την απορρόφηση των 
πιστώσεων. 

- Να υποβάλει απολογισμό του έργου, στο τέλος αυτού.  
Β.  Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναλαμβάνει : 

- Την πλήρη χρηματοδότηση του έργου μέχρι του συνολικού ποσού των 50.000 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (για την προμήθεια υλικών, την παροχή υπηρεσιών, την 
πρόσληψη προσωπικού, και γενικά την απαιτούμενη δαπάνη για την έρευνα, τεκμηρίωση, 
συντήρηση, διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων κλπ.). 

- 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.  

- Να υποβάλει εγκαίρως τα αιτήματα για την ετήσια κατανομή των πιστώσεων.  

- Να ορίσει εκπροσώπους της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

 
Γ.  Ο Δήμος Μαρώνειας-Σαπών αναλαμβάνει : 

- 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. 

- Να μεριμνήσει για την φιλοξενία του προσωπικού της ΕΠΣ που θα διενεργήσει εργασίες πεδίου 
στο σπήλαιο της Μαρώνειας. 

- Να θέσει στη διάθεση του συνεργείου, χώρους, μέσα και εγκαταστάσεις που διαθέτει, για τη 
διευκόλυνση των εργασιών πεδίου. 

- Να ορίσει εκπροσώπους της στην Επιτροπή Παρακολούθησης 

ΑΡΘΡΟ 8 
Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου 

 
Ο χώρος, στον οποίο θα εκτελεστεί το έργο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ανήκει 
στο Ελληνικό Δημόσιο και προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002.  

 
ΑΡΘΡΟ 9 

Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης και αρμοδιότητές της 
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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: 

1) Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο κ. Ανδρέας Ντάρλας, αρχαιολόγος, 
προϊστάμενος της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, ο οποίος θα εκτελεί και 
χρέη Προέδρου, αναπληρούμενος από τον κ. Φώτιο Γεωργιάδη, αρχαιολόγο, προϊστάμενο του 
Γραφείου Βορείου Ελλάδος της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας. 

2) Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο/η ..................., ...(ιδιότητα)...., 
αναπληρούμενος  από τον/την  ..................., ...(ιδιότητα).... 

3) Από το Δήμο Μαρώνειας-Σαπών ο/η ..................., ...(ιδιότητα)...., αναπληρούμενος  από 
τον/την  ..................., ...(ιδιότητα).... 

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί ο/η..................., ...(ιδιότητα).....  

Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο διαρκέσει η παρούσα ΠΣ. 

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

Αντικείμενο της «Επιτροπής Παρακολούθησης» είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης του 
Προγράμματος (πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου), της τήρησης των όρων της 
Σύμβασης, καθώς και η 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 Επιτροπή 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 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 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 σύγκλησης 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 θα ζητήσει ο εκπρόσωπος έστω και ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. Επίσης είναι 
υποχρεωτική η σύγκληση της 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 Επιτροπής την ειδικότερη μελέτη και 
εισήγηση θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

Η 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 
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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 Επιτροπής 
Παρακολούθησης να εκπροσωπεί ένα μόνο από τα απόντα μέλη της. 

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

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

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιηθούν και με τηλεδιάσκεψη, χωρίς 
τη φυσική παρουσία ορισμένων ή του συνόλου των μελών, και με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό 
μέσο, το οποίο πρέπει να ορίζεται ρητώς στην πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος στα 
μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η απαρτία της Επιτροπής, στην οποία προσμετρώνται και τα μέλη 
που συμμετέχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, καταγράφεται από τον Πρόεδρο. Η 
δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής της συνεδρίασης που παρέχεται από την τεχνολογία, 
εφόσον χρησιμοποιηθεί, πρέπει να αποτρέπει οποιαδήποτε τροποποίηση των όσων 
διαμείβονται στην τηλεδιάσκεψη και να βοηθά στην επεξεργασία των πρακτικών, χωρίς να 
δημιουργούνται ασάφειες και αμφισβητήσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων. 

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

Στην πρώτη συνεδρίαση της η Επιτροπή αποφασίζει για τα λοιπά θέματα λειτουργίας της. 

ΑΡΘΡΟ 10 
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 Κομοτηνής. 

ΑΡΘΡΟ 11 
Αντισυμβατική συμπεριφορά - ρήτρες 

 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι 
ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα λοιπά συμβαλλόμενα 
μέρη το δικαίωμα να αξιώσουν αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο 
χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από πλευράς του ενός 
μέρους, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. 

ΑΡΘΡΟ 12 
Τροποποιήσεις της σύμβασης 

 
Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση 
της Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση, εφόσον απαιτείται, των αρμοδίων 
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οργάνων των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να 
συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της, εξαιρουμένου του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της και του τρόπου υλοποίησής του. Ειδικότερα, 
παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί για διάστημα έως τέσσερις (4) 
μήνες, για λόγους που αφορούν την υλοποίηση του αντικειμένου της και σύμφωνα με το άρθρο 
4 της παρούσης.  
Η τροποποίηση του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος και η ανακατανομή ποσών ανά έτος, που 
δεν επιφέρει μεταβολές στη συνολική διάρκεια ισχύος της παρούσας και στον προϋπολογισμό 
της αντίστοιχα, γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της  Επιτροπής Παρακολούθησης και δεν 
απαιτείται τροποποίηση της παρούσας.  

 
ΑΡΘΡΟ 13 

Τελικές διατάξεις 
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 επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε έξι (6) πρωτότυπα, από τα οποία 
κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από δύο.     

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για το Υπουργείο Πολιτισμού  
και Αθλητισμού 

Η Υπουργός 
 
 
 

Λίνα Μενδώνη 
 
 

Για την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης 

Για τον Δήμο Μαρώνειας-Σαπών 

Ο Περιφερειάρχης 
 
 
 

Χρήστος Μέτιος 

Ο Δήμαρχος 
 
 
 

Ντίνος Χαριτόπουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 
Ειδικότητα Μήνες 

χρονοδιαγράμματος 
Δαπάνη 

Αρχαιολόγος (1) 3ος-7ος 1500x5 = 7500€ 
Σχεδιαστής (1) 4ος–7ος 1200x4 = 4800€ 

Λογιστής 2ος-6ος 1500x1x5 = 7500€ 
Ειδικευμένοι εργάτες (6) 3ος-4ος 1300x6x2 = 15600€ 

Προμήθειες υλικών/ 
υπηρεσιών 

1ος-12ος 9100€ 

Δαπάνες μετακινήσεων 1ος-12ος 4000€ 
Απρόβλεπτες δαπάνες 1ος-12ος 

3% προϋπολογισμού 
1500€ 

ΣΥΝΟΛΟ  50000€ 
 
 

 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  198/2021. 
 

                       
                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
                  
 

                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                   
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ 
                ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
                ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

                   ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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