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ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ
των Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου
Καλαμάτας και Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» για το έργο:
«Συνέχιση των αρχαιολογικών ερευνών στην Αρχαία Θουρία Μεσσηνίας»

Με την προτεινόμενη προς έγκριση σύναψης προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής
ανάπτυξης, καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των τεσσάρων (4) συμβαλλομένων
μερών (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΦΑΡΙΣ) και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες
υλοποίησης της συμφωνίας αυτής, για την εκτέλεση του έργου «Συνέχιση των
αρχαιολογικών ερευνών στην Αρχαία Θουρία Μεσσηνίας».
Η προτεινόμενη προς έγκριση Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης έχει ως
αντικείμενο τη συνέχιση των αρχαιολογικών ερευνών στην Αρχαία Θουρία Μεσσηνίας,
υπό την διεύθυνση της Δρος Ξένης Αραπογιάννη, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη
συνημμένη προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης.
Στόχος της είναι η ολοκλήρωση της ανασκαφής και η αξιοποίηση του αρχαίου θεάτρου, η
οποία θα συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, δεδομένου ότι θα
αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών και έναν νέο τουριστικό προορισμό στη
Μεσσηνία, που θα αναβαθμίσει ποιοτικά τη ζωή των κατοίκων.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ
(90.000,00 €), το οποίο θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις (30.000,00€ κατ’ έτος).
Οι πόροι χρηματοδότησης του έργου προέρχονται αποκλειστικά από πιστώσεις του Δήμου
Καλαμάτας, και είναι εγγεγραμμένες στον ΚΑΕ 00.6737.14 του Προϋπολογισμού του
Δήμου για το έτος 2021.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, θα έχει χρονική διάρκεια 36
μήνες. Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσης, ενώ η
διάρκειά της μπορεί να παραταθεί με τη σύμφωνη γνώμη των Συμβαλλόμενων μελών.
Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται, με κοινή
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απόφαση των συμβαλλομένων μερών, Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Επιτροπή
Παρακολούθησης αποτελείται από πέντε (5) μέλη, εκπροσώπους των συμβαλλομένων (με
τους νόμιμους αναπληρωτές τους), όπως περιγράφονται στο άρθρο 10 της
προγραμματικής σύμβασης.
Έχοντας υπ’ όψη μεταξύ άλλων:
➢ Το από 09-12-21 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΥΠΠΟΑ, για τη σύναψη της
προγραμματικής σύμβασης.
➢ Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω:
Παρακαλούμε όπως η Οικονομική Επιτροπή αποφασίσει για:
1. Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το
έργο: «Συνέχιση των αρχαιολογικών ερευνών στην Αρχαία Θουρία
Μεσσηνίας», συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00€ και χρονικής διάρκειας 36
μηνών από την υπογραφή της.
2. Τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου (ως πρόεδρος) με τον αναπληρωτή του, στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης (άρθρο 10 του
συνημμένου σχεδίου).
3. Την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου, κ. Αθανάσιου Βασιλόπουλου, όπως
υπογράψει την Προγραμματική Σύμβαση και για τις παραπέρα
νόμιμες
ενέργειες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΕΩΝ ΈΡΓΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Συν.
1.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης
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ΣΧΕΔΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μεταξύ των :
«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
«ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «ΦΑΡΙΣ»

Για το έργο :
«Συνέχιση των αρχαιολογικών ερευνών στην Αρχαία Θουρία Μεσσηνίας»

Αθήνα, 2021
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Για το έργο :
«Συνέχιση των αρχαιολογικών ερευνών στην Αρχαία Θουρία Μεσσηνίας»

Στην

Αθήνα

σήμερα

την

……

ημέρα

.............................

του

μηνός

..................…………………. του έτους 2021, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής
«Συμβαλλόμενοι»:
α) Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Λίνα Μενδώνη,
β) Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη, κ.
Παναγιώτη Νίκα,
γ) Ο Δήμος Καλαμάτας, νόμιμα εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο, κ. Αθανάσιο
Βασιλόπουλο,
δ)

H

Κοινωφελής

Επιχείρηση

Δήμου

Καλαμάτας

«ΦΑΡΙΣ»,

νόμιμα

εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο, κ. Παντελή Δρούγα, συνομολογούν και
συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Προοίμιο
Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση,
έχοντας υπόψη το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς και ειδικότερα:
▪

Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,

▪

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»),

▪

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,

▪

τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,

▪

τις διατάξεις του ν. 4858/2021 (Α’ 220) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την
προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»,
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▪

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,

▪

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),

▪

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,

▪

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,

▪

τον ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών
και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

▪

το άρθρο 81 του ν. 1958/1991 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» (Α’
122), όπως ισχύει σήμερα,

▪

τον ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

▪

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»,

▪

το Π.Δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού...»,

▪

το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),
όπως ισχύει,

▪

το Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

▪

το Π.Δ. 131/2010 (Α΄ 224) «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,

▪

την με αριθμό 71713/14316/19-11-2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Πελοποννήσου (Β΄ 2434) με την οποία συστήθηκε η Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας (ΦΑΡΙΣ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β΄
940, Β΄ 1059, Β΄ 645 και Β΄ 2146),

▪

τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας (Β’ 1297) όπως
ισχύει,

▪

την με Α.Π. 741530/28.04.2021 Απόφαση του ΥΠΠΟΑ (ΑΔΑ: ΨΞΘΠ4653Π4ΕΟΗ) με θέμα: «Χορήγηση στην Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία άδειας για το
2021 συνέχισης των αρχαιολογικών ερευνών στην Αρχαία Θουρία Μεσσηνίας στο
πλαίσιο πενταετούς παράτασης (2019-2023) του ερευνητικού προγράμματος»,
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▪

την υπ’ αρ. ……………………. (θέμα …) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης,

▪

την υπ’αρ. ……………………. (θέμα …) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Καλαμάτας, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης,

▪

την υπ’ αρ. ........................ απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε. «ΦΑΡΙΣ», με την οποία
εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης,

▪

την υπ’ αρ. ..................... απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου
Καλαμάτας,

▪

το γεγονός ότι από την παρούσα προγραμματική σύμβαση δεν προκύπτει δαπάνη
σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας για την εκπόνηση και την
εφαρμογή του εν θέματι προγράμματος έργων και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι
διαδικασίες υλοποίησής του.
Άρθρο 1
Περιεχόμενο της Σύμβασης
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα
ισχύουν για την εκτέλεση του Προγράμματος και συγκεκριμένα:
▪

Το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1).

▪

Το περιεχόμενο και τους στόχους του Προγράμματος (άρθρο 2).

▪

Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3).

▪

Τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 4).

▪

Τους φορείς εποπτείας, χρηματοδότησης και διαχείρισης του αντικειμένου της
Σύμβασης (άρθρο 5).

▪

Τον προϋπολογισμό, τους πόρους και τη χρηματοδότηση του Προγράμματος
(άρθρο 6).

▪

Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων (άρθρο 7).

▪

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη χρήση του χώρου (άρθρο 8).

▪

Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και τις
αρμοδιότητές του (άρθρο 9).

▪

Αντισυμβατική συμπεριφορά- Ρήτρες (άρθρο 10).

▪

Τις τροποποιήσεις της σύμβασης (άρθρο 11).

▪

Τις Τελικές Διατάξεις (άρθρο 12).

Άρθρο 2
Περιεχόμενο και στόχος του Προγράμματος
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Η αρχαία Θουρία υπήρξε η μεγαλύτερη πόλη της Μεσσηνίας, πριν από την ίδρυση της
αρχαίας Μεσσήνης (369 π.Χ.).
Η πόλη αναπτύσσεται σε επίμηκες ύψωμα, το οποίο βρίσκεται στα ανατολικά της
παλιάς Ε.Ο Καλαμάτας – Τριπόλεως σε απόσταση περίπου 10 χλμ. βορειοδυτικά της
Καλαμάτας.
Η κατοίκηση της θέσης ανάγεται ήδη στην 3η χιλιετία π.Χ., ενώ στους μυκηναϊκούς
χρόνους ανέπτυξε λαμπρό πολιτισμό, όπως μαρτυρούν οι θαλαμωτοί μυκηναϊκοί τάφοι
και ο ηγεμονικός θολωτός τάφος, που έφεραν στο φως οι ανασκαφές. Η περιοχή
συνέχισε να κατοικείται σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας φθάνοντας στην ύψιστη
ακμή της κατά τους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους, κατέχοντας μια μεγάλη
γεωγραφική έκταση που εξαπλωνόταν από την θάλασσα («Θουριάτης» κόλπος, κατά
την αρχαιότητα) έως τα όρια της αρχαίας Μεσσήνης στα δυτικά και της Μεγαλόπολης
στα βόρεια. Στην ρωμαϊκή εποχή η πόλη μεταφέρθηκε στην πεδιάδα που απλώνεται
στους δυτικούς πρόποδες του υψώματος, όπου σήμερα είναι ορατά σε μεγάλο ύψος τα
ερείπια λουτρικού συγκροτήματος στη θέση «Λουτρό». Ωστόσο η κατοίκηση της πόλης
συνεχίστηκε και στους μεταγενέστερους χρόνους (βυζαντινή και υστερο- βυζαντινή
περίοδο) έως την εποχή της τουρκοκρατίας.
Η αρχαία Θουρία, η οποία υπήρξε περίοικος πόλη των Λακεδαιμονίων, διέθετε
οχυρωμένη ακρόπολη, τα τείχη της οποίας είναι ακόμη σήμερα ορατά σε μεγάλο ύψος.
Ολόκληρη η έκταση που καταλάμβανε η αρχαία πόλη είναι κατάσπαρτη από αρχαίο
οικοδομικό υλικό (κίονες, επιστύλια, κιονόκρανα, ορθοστάτες κλπ), που προέρχεται
από μεγάλα δημόσια οικοδομήματα και ναούς, δεξαμενές ύδατος και ερείπια αρχαίων
κτιρίων, που μαρτυρούν την ύπαρξη στην αρχαιότητα, μιας ισχυρής και πλούσιας
πόλης, με σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Μεσσηνίας.
Η αρχαία πόλη ουδέποτε ανασκάφηκε συστηματικά κατά το παρελθόν. Οι πρώτες
συστηματικές ανασκαφικές έρευνες άρχισαν το 2009 υπό την αιγίδα της Εν Αθήναις
Αρχαιολογικής Εταιρείας με τη διεύθυνση της Δρος Ξένης Αραπογιάννη και
συνεχίζονται έως σήμερα. Τα αποτελέσματα των ανασκαφών υπήρξαν εξαιρετικά
σημαντικά εφόσον έφεραν στο φως σπουδαίες αρχαιολογικές ανακαλύψεις για την
αρχαία Θουρία.
Στην περιοχή της Αίπειας αποκαλύφθηκε το Ασκληπιείο της Θουρίας, για το οποίο δεν
υπήρχε καμία μαρτυρία από αρχαίους περιηγητές ούτε από σύγχρονους εξερευνητές. Το
Ασκληπιείο, βρίσκεται εκτός των αρχαίων τειχών και αναπτύσσεται σε τεχνητό άνδηρο
που το συγκρατούν δύο ισχυροί αναλημματικοί τοίχοι. Στο κέντρο του τεμένους
βρίσκεται ο δωρικός ναός αφιερωμένος στον Ασκληπιό και την Υγεία μπροστά στον
οποίο αποκαλύφθηκαν οι βωμοί όπου τελούνταν οι θυσίες προς τιμήν του θεού. Ο ναός
περιβάλλεται από τις δυο πλευρές του με ιωνική στοά πίσω από την οποία βρίσκεται το
κτίριο του εγκοιμητηρίου, όπου φιλοξενούνταν οι ασθενείς που κατέφευγαν στο
Ασκληπιείο για να θεραπευτούν. Τα πλούσια ευρήματα των ανασκαφών ( κεραμική,
ειδώλια, ιατρικά εργαλεία κλπ) καθώς και το σημαντικό επιγραφικό υλικό έχουν δώσει
πολύτιμες πληροφορίες για τη λειτουργία του ιερού καθώς και για τη δημόσια ζωή της
αρχαίας πόλης. Το ιερό του Ασκληπιού στη Θουρία λειτούργησε από τα τέλη του 4ου αι.
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έως τον 1ο αι. π.Χ. Στο πλαίσιο των ανασκαφικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν
κατά το χρονικό διάστημα 2009-2020 στην περιοχή όπου εξαπλώνεται η αρχαία πόλη,
ήλθαν επίσης στο φως τα θεμέλια μεγάλων δημόσιων οικοδομημάτων, λείψανα
κατοικιών, φρέατα ύδατος και αρχαίοι τάφοι.
Το έτος 2016, κατά τη διενέργεια δοκιμαστικών ανασκαφικών τομών εντοπίστηκε στη
θέση «Ελληνικά» στην καρδιά της αρχαίας πόλης, το αρχαίο θέατρο της Θουρίας που
χρονολογείται στους ελληνιστικούς χρόνους.
Η συστηματική ανασκαφή, που διενεργήθηκε κατά τα έτη 2016 – 2020 και συνεχίζεται
έως σήμερα, έφερε στο φως ολόκληρη την περιφέρεια της ορχήστρας του θεάτρου
διαμέτρου 16,30 μ., με τον αποχετευτικό αγωγό που την περιβάλλει, καθώς και το
φρέαρ στο οποίο διοχετεύονταν τα όμβρια ύδατα. Επίσης, αποκαλύφθηκε η πρώτη
σειρά των εδωλίων στη θέση τους, καθώς και το κατώτερο τμήμα του κοίλου.
Εντυπωσιακό είναι το βόρειο ανάλημμα του θεάτρου, που αποκαλύφθηκε σε μήκος:
13μ. περίπου και ύψος: 3,50μ., ενώ ο τοίχος της βόρειας παρόδου έχει μήκος: 18,40μ.
και σωζόμενο ύψος: 2,35μ. Αντίστοιχα, ήλθε στο φως και η νότια πάροδος του θεάτρου
καθώς και η σκηνή με την σκηνοθήκη (22,50 Χ 8,70μ.), με σωζόμενες τις λίθινες
αύλακες (μήκους 50μ.) για την κίνηση της ξύλινης σκηνής («πήγμα»). Οι λίθινες
αύλακες αποτελούν σπανιότατο στοιχείο των αρχαίων θεάτρων και απαντούν μόνο στο
θέατρο της Μεσσήνης, της Μεγαλόπολης και της Σπάρτης.
Η μελλοντική ανασκαφή προβλέπεται να αποκαλύψει ολόκληρο το κοίλο, την έκταση
βορείως της σκηνοθήκης και δυτικά της σκηνής, καθώς και την περιοχή νοτίως του
κοίλου, όπου η έρευνα έχει φέρει στο φως τα ερείπια μνημειωδών οικοδομημάτων, που
προφανώς σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία του αρχαίου θεάτρου.
Ωστόσο, το σημαντικότερο εγχείρημα είναι η ανασκαφή του κοίλου του θεάτρου, η
οποία προβλέπεται εξαιρετικά επίπονη και χρονοβόρα, λόγω της μεγάλης έκτασης την
οποία αυτό καταλαμβάνει, αλλά και των δυσχερών ανασκαφικών συνθηκών από
τεχνικής πλευράς.
Κατά τις ανασκαφές έχει έλθει στο φως ένας τεράστιος όγκος λίθινου δομικού υλικού
του αρχαίου θεάτρου, είτε ακέραιο είτε αποσπασματικά σωζόμενο, το οποίο πρέπει να
συντηρηθεί, να συγκολληθεί, να ταυτιστεί και να τεκμηριωθεί, προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί στην μελλοντική αναστήλωση του μνημείου.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, η ανασκαφή του αρχαίου θεάτρου πρόκειται να
διαρκέσει τουλάχιστον μια τριετία ακόμη, δεδομένου ότι η ετήσια ανασκαφική
περίοδος διαρκεί μόνο δύο (2) μήνες. Μετά το τέλος της ανασκαφής θα ακολουθήσει η
συντήρηση και στερέωση του δομικού υλικού του μνημείου, καθώς και η εκπόνηση
μελέτης αποκατάστασης και αναστήλωσης του θεάτρου, ώστε να ακολουθήσει η
αναστήλωση και αξιοποίηση του μνημείου και η απόδοσή του στο κοινό.
Το αρχαίο θέατρο της Θουρίας, το οποίο ήταν παντελώς άγνωστο έως σήμερα,
προστίθεται πλέον στον κατάλογο των αρχαίων ελληνικών θεάτρων, που υπήρξαν και
εξακολουθούν να θεωρούνται ως μνημεία τεράστιας πολιτιστικής αξίας τόσο από
άποψη επιστημονικού ενδιαφέροντος, όσο και εξαιτίας του ρόλου τους στην
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πνευματική, κοινωνική και δημόσια ζωή των ανθρώπων από την αρχαιότητα έως τις
μέρες μας.
Η ολοκλήρωση της ανασκαφής και η αξιοποίηση του αρχαίου θεάτρου θα συμβάλλει
ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, δεδομένου ότι θα αποτελέσει
σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών και έναν νέο τουριστικό προορισμό στη Μεσσηνία,
που θα αναβαθμίσει ποιοτικά τη ζωή των κατοίκων.
Άρθρο 3
Αντικείμενο της Σύμβασης
Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι η συνέχιση των αρχαιολογικών ερευνών στην
Αρχαία Θουρία Μεσσηνίας, υπό την διεύθυνση της Δρος Ξένης Αραπογιάννη, που
αφορά στα ακόλουθα:
1. Συνέχιση και ολοκλήρωση της ανασκαφής του αρχαίου θεάτρου της Θουρίας.
2. Τεκμηρίωση: τοπογραφική, αρχαιολογική, αρχιτεκτονική του θεάτρου.
3. Μελέτη ταύτισης των αρχιτεκτονικών μελών και η γραφική αποκατάσταση του
μνημείου.
4. Μελέτη συντήρησης, στερέωσης και αποκατάστασης του δομικού υλικού του
θεάτρου, ώστε να ακολουθήσει η μελέτη αναστήλωσης του μνημείου.
5. Συντήρηση, φωτογράφηση, σχεδίαση και μελέτη των κινητών και ακίνητων
αρχαίων καθώς και η μερική αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου
6. Έκδοση έντυπου υλικού για την προβολή του θεάτρου και του μνημειακού
πλούτου της αρχαίας Θουρίας στο σύνολό του
7. Συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας σε σημεία του αρχαιολογικού χώρου της
αρχαίας Θουρίας όπου έχουν ήδη διενεργηθεί ανασκαφικές τομές στο πλαίσιο
του εγκεκριμένου πενταετούς ανασκαφικού προγράμματος (2019-2023)
Στο πλαίσιο υποστήριξης των συνεχιζόμενων αρχαιολογικών ερευνών
που
διενεργούνται κατόπιν της με Α.Π. 741530/28.04.2021 εγκρίσεως του ΥΠΠΟΑ, υπό
την αιγίδα της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας υπό τη διεύθυνση της Δρος Ξένης
Αραπογιάννη, και σε άλλα σημεία εκτός του θεάτρου σε όλη την έκταση της αρχαίας
Θουρίας, όπου έχουν φέρει στο φως εξαιρετικά σημαντικές αρχαιότητες και κυρίως
μνημειακά κατάλοιπα δημόσιων οικοδομημάτων τα οποία συμβάλλουν ουσιαστικά
στην τεκμηρίωση της έκτασης και της δομής της αρχαίας πόλης, θα πραγματοποιηθούν,
επίσης, τα κατωτέρω:
1. Απασχόληση επιστημονικού (αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί,
τοπογράφοι, γεωλόγοι, ζωολόγοι, ανθρωπολόγοι κλπ) και εργατοτεχνικού
προσωπικού (φωτογράφος, σχεδιαστής, συντηρητές, εργάτες).
2. Διενέργεια Γεωφυσικής έρευνας σε επιλεγμένες περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος
σε όλη την έκταση της αρχαίας πόλης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
εγκεκριμένο πενταετές αρχαιολογικό πρόγραμμα.
3. Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος της ευρύτερης περιοχήςκαι αποτύπωση
των αρχαίων ευρημάτων.
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4. Οργάνωση εργαστηρίου συντήρησης, ταξινόμηση και οργάνωση των αρχαίων
κατόπιν εγκρίσεως του ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑ Μεσσηνίας.
5. Χωματουργικές εργασίες.
6. Μέτρα προστασίας και φύλαξης των αρχαιοτήτων (περιφράξεις, κατασκευές
πρόχειρων προστατευτικών στεγάστρων κ.λ.π.)
κατόπιν εγκρίσεως του
ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑ Μεσσηνίας.
7. Σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης και έρευνας για την στερέωση του ανατολικού
πρανούς του Ασκληπιείου της Θουρίας και εξέτασής της από τα αρμόδια
γνωμοδοτικά όργανα του ΥΠΠΟΑ.
8. Σύνταξη μελέτης για την κατασκευή προστατευτικού στεγάστρου στο
Ασκληπιείο της Θουρίας η οποία θα τεθεί υπόψη του Κεντρικού Αρχαιολογικού
Συμβουλίου για την κατά νόμο γνωμοδότηση.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του έργου θα εκπονηθούν τυχόν επιπλέον μελέτες που θα
κριθούν αναγκαίες από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και θα έχουν τεθεί ως
όροι στη σχετική απόφαση Υπουργού για την έγκριση των μελετών της παρούσας
Σύμβασης.
Ρητά συμφωνείται ότι οι αναγκαίες λοιπές μελέτες που απαιτούνται για την αρτιότητα
του φακέλου προς υλοποίηση (όπως ΣΑΥ – ΦΑΥ κτλ), καθώς και οτιδήποτε δεν
αναφέρεται ρητά στο Άρθρο 2 της παρούσας, δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα.
Ρητά συμφωνείται ότι οι μελέτες θα εκπονηθούν σύμφωνα με τις αρχές περί
αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.
4858/2021 (Α’ 220) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων
και
εν
γένει
της
πολιτιστικής
κληρονομιάς»
και
την
Υ.Α.
ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929/02.07.2019 (ΦΕΚ 2837/Β/05.07.2019) «Κανονιστικό
πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία».
Το ΥΠΠΟΑ, θα εποπτεύει όλα τα στάδια της εκπόνησης των μελετών. Ο Φορέας
υλοποίησης θα αποστέλλει τις μελέτες προς έγκριση από τα αρμόδια Όργανα του
ΥΠΠΟΑ.
Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω περιγραφέντα αντικείμενα, καθώς και το χρονικό
διάστημα των εργασιών, δεν θα αντιβαίνουν την σχετική άδεια που έχει χορηγηθεί με
την με Α.Π. 741530/28.04.2021 Απόφαση του ΥΠΠΟΑ.
Άρθρο 4
Διάρκεια της σύμβασης
Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι 36 μήνες. Ως χρόνος
έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσης, ενώ η διάρκειά της μπορεί
να παραταθεί με τη σύμφωνη γνώμη των Συμβαλλόμενων μελών.
Άρθρο 5
Φορείς εποπτείας, χρηματοδότησης και υλοποίησης του αντικειμένου της
Σύμβασης
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Φορέας εποπτείας θα είναι το ΥΠΠΟΑ, δια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας,
φορέας χρηματοδότησης θα είναι ο Δήμος Καλαμάτας, ενώ την υλοποίηση και
διαχείριση του έργου αναλαμβάνει η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας
«ΦΑΡΙΣ» με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της. Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και θα αφορά αποκλειστικά και μόνο στη συνέχιση
των αρχαιολογικών ερευνών στην περιοχή της Αρχαίας Θουρίας Μεσσηνίας.
Άρθρο 6
Ορισμός επιστημονικού υπεύθυνου του έργου
Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου ορίζεται η Δρ Ξένη Αραπογιάννη, Διευθύντρια
των αρχαιολογικών ερευνών στη Θουρία. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι υπεύθυνος
προσωπικά για την υποβολή στο ΥΠ.ΠΟ.Α. όλων των εγγράφων και στοιχείων που
απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτού από την παρούσα και τις κείμενες
διατάξεις και σύμφωνα με την με Α.Π. 741530/28.04.2021 Απόφαση του ΥΠΠΟΑ
(ΑΔΑ: ΨΞΘΠ4653Π4-ΕΟΗ), με θέμα: «Χορήγηση στην Εν Αθήναις Αρχαιολογική
Εταιρεία άδειας για το 2021 συνέχισης των αρχαιολογικών ερευνών στην Αρχαία Θουρία
Μεσσηνίας στο πλαίσιο πενταετούς παράτασης (2019-2023) του ερευνητικού
προγράμματος.
Άρθρο 7
Προϋπολογισμός - Πόροι – Χρηματοδότηση
Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ
(30.000,00 €) ετησίως. Η εκταμίευση κάθε ποσού, για δαπάνες που γίνονται στη
διάρκεια του έτους, θα γίνεται σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.
Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας (ΚΑΕ
00.6737.14), στον οποίο έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση. Η συνολική δαπάνη του
έργου ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00€) και θα βαρύνει
τον Φορέα χρηματοδότησης. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους
δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση. Η διάθεση της πίστωσης θα
γίνεται από το Δήμο Καλαμάτας στην Κοινωφελή Επιχείρηση (Κ.Ε.) «ΦΑΡΙΣ», με
βάση την έκθεση των εκτελεσθεισών εργασιών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το
ΥΠΠΟΑ πενταετές και ετήσιο ερευνητικό πρόγραμμα και σύμφωνα με τη σχετική
βεβαίωση της επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. Η
διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγμάτωση του αντικειμένου της παρούσας
Σύμβασης, ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων θα προκαλείται
σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Άρθρο 8
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων
1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, διά της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Μεσσηνίας αναλαμβάνει:
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- Την εποπτεία του Προγράμματος συνέχισης των αρχαιολογικών ερευνών στην
αρχαία Θουρία Μεσσηνίας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Νόμο, στην
παρούσα Σύμβαση, στην με Α.Π. 741530/28.04.2021 Απόφαση του ΥΠΠΟΑ και
στις εγκεκριμένες μελέτες του έργου ή τυχόν συμπληρωματικές που θα
απαιτηθούν κατά την εξέλιξη των εργασιών,
- να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σκοποί της σύμβασης,
- να ορίσει δύο εκπροσώπους, με τους αναπληρωτές τους, για τη συμμετοχή του
στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 10 της παρούσης,
2. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει:
- να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη για την πραγματοποίηση
των σκοπών της παρούσας σύμβασης,
- να ορίσει έναν εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή της στην
Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσης.
3. Ο Δήμος Καλαμάτας αναλαμβάνει:
- την υποχρέωση να χρηματοδοτεί τακτικά το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα όσα
ειδικότερα προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο. Στο χώρο του έργου θα
τοποθετηθεί πινακίδα όπου θα αναφέρεται ο χρηματοδότης. Επίσης θα γίνεται
σχετική καταχώριση στα έντυπα που τυχόν εκδοθούν,
- να ορίσει δύο εκπροσώπους, με τους αναπληρωτές τους, για τη συμμετοχή του
στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 10 της παρούσης.
4. Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» αναλαμβάνει: \\
- την υλοποίηση και την οικονομική διαχείριση του έργου της παρούσης
προγραμματικής σύμβασης με την απόδοση του ποσού των δαπανών σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσης,
- να ορίσει έναν εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή της στην
Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 10 της παρούσης.
Στο τέλος του έργου, θα υποβάλλεται απολογισμός των εργασιών στην Κ.Ε. «ΦΑΡΙΣ»
και στο ΥΠΠΟΑ (Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας), τον οποίο θα συντάξει ο
επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, όπως ορίζεται στο Άρθρο 6 της παρούσης.
Στο πλαίσιο της παρούσας προγραμματικής Σύμβασης επιτρέπεται η απασχόληση
προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλον, καθώς και η παραχώρηση της
χρήσης ακινήτων εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων, αν αυτό είναι εφικτό με
βάση τις δυνατότητες των συμβαλλομένων.
Άρθρο 9
Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση Χώρου
Ο χώρος, στον οποίο θα εκτελεστεί το έργο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης,
ανήκει στο ΥΠ.ΠΟ.Α., είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος (ΦΕΚ 963/Β/23.12.1994
και ΦΕΚ 222/ΑΑΠ/15-06-2012) και προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4858/2021.
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Άρθρο 10
Όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές του
Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύμβασης αυτής ορίζεται Επιτροπή
Παρακολούθησης αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο του Δήμου Καλαμάτας, δύο
εκπροσώπους του ΥΠΠΟΑ, έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου και έναν
εκπρόσωπο της Κ.Ε. «ΦΑΡΙΣ» (με τους αναπληρωτές τους) ως ακολούθως:
α) Από πλευράς του Δήμου Καλαμάτας:
Ο/η κ. …………….. ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον/την κ. ………………….
β) Από πλευράς του ΥΠΠΟΑ:
Η κ. Ευαγγελία Μηλίτση-Κεχαγιά, Προϊσταμένη της ΕΦΑ Μεσσηνίας με
αναπληρώτρια την κ. Ευαγγελία Μαλαπάνη, αρχαιολόγο της ΕΦΑ Μεσσηνίας.
Ο κ. Ευτύχιο Μπιτσάνης, αρχιτέκτονας της ΕΦΑ Μεσσηνίας με αναπληρωτή του τον κ.
Δημήτριο Κουβαρά, αρχιτέκτονα της ίδιας Εφορείας.
δ) Από πλευράς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο/η κ. …………….. με αναπληρωτή
του τον/την κ. …………………..
ε) Από πλευράς της Κ.Ε «ΦΑΡΙΣ» ο/η κ. …………….. με αναπληρωτή του τον/την κ.
…………………..
Το κάθε μέλος της Επιτροπής ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου εκάστου
συμβαλλόμενου, η οποία εκδίδεται εντός 15 ημερών από το χρόνο υπογραφής της
παρούσης και γνωστοποιείται στους λοιπούς συμβαλλόμενους.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα
Προγραμματική Σύμβαση και η πρωτοβουλία για την συγκρότηση και την σύγκληση
της Επιτροπής θα γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου της.
Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει
οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης, με σχετική
απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται στους λοιπούς συμβαλλόμενους.
Έργο της Επιτροπής είναι:
α) Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της σύμβασης.
β) Η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης.
γ) Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την
ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της σύμβασης.
δ) Η εισήγηση για τροποποίηση ή συμπλήρωση της σύμβασης, ως προς το
χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της, με εξαίρεση το φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο αυτής και τον τρόπο υλοποίησής του.
ε) Η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται από τη σύμβαση.
στ) Η εισήγηση προς τα συμβαλλόμενα μέρη της παράτασης, με αιτιολογημένη και
γραπτή εισήγηση - πρακτικό, της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης
και, σύμφωνα με τους όρους αυτής.
Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει όποτε το απαιτούν οι
όροι της παρούσας ή κρίνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Η Επιτροπή βρίσκεται σε
απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) εκ των μελών της. Οι αποφάσεις της
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πρέπει να είναι αιτιολογημένες και λαμβάνονται με πλειοψηφία επί των παρόντων
μελών.
Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για το έργο τους στο πλαίσιο της Επιτροπής.
Η Επιτροπή συνεδριάζει στα Γραφεία του Δήμου Καλαμάτας.
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.
Άρθρο 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 μέρη το
δικαίωμα να αξιώσουν αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο.
Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς
του ενός μέρους, τα αντισυμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη
σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική
ζημία.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης, όταν καλείται να επιλύσει διαφωνίες που αναφύονται
κατά την εκτέλεση της παρούσας, έχει αποφασιστική αρμοδιότητα και οι αποφάσεις της
είναι δεσμευτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη. Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των
συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή της σύμβασης αυτής, εφόσον δεν
είναι δυνατόν να διευθετηθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης, θα υπάγονται στην
υλική και τοπική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Καλαμάτας.
Άρθρο 12
Τροποποίηση της σύμβασης
Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη
εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση των αρμοδίων
οργάνων των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή
να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της, με
εξαίρεση το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησής του.
Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί για χρονικό
διάστημα έως 12 μήνες. Η τροποποίηση του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος, που δεν
επιφέρει μεταβολές στη διάρκεια της παρούσης, πραγματοποιείται με απόφαση της
Επιτροπής Παρακολούθησης.
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Άρθρο 13
Τελικές διατάξεις
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα
προγραμματική σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η
σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθούν 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.
Άπαντα τα ανωτέρω συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα
συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών, αφού αναγνώσθηκε η σύμβαση αυτή,
υπογράφεται σε οκτώ (8) όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων κάθε συμβαλλόμενος
λαμβάνει από δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Υπουργείο Πολιτισμού &

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Αθλητισμού

Η Υπουργός

Η Υπουργός

Ο Περιφερειάρχης

Λίνα Μενδώνη

Παναγιώτης Ε. Νίκας

Για το Δήμο Καλαμάτας

Για την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου

Ο Δήμαρχος

Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ»
Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Π. Βασιλόπουλος

Παντελής Δρούγας
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