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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/21-07-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 96/2020
Θέμα 17ο:

Έγκριση Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας για εργασίες επίβλεψης από
αρχαιολόγο του έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα
Ηράκλειας».

Σήμερα την 21η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηράκλειας,
κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 163/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών και ύστερα από την με αρ. 7431/16-07-2020 πρόσκληση της Προέδρου του, που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου
και γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, στον Δήμαρχο, στη Γενική Γραμματέα του Δήμου,
στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Ηράκλειας, Σκοτούσσας και Λιθοτόπου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.
4555/2018 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών
Συμβούλων παρόντες ήταν 25.
Συγκεκριμένα, παρόντες κατά την έναρξη της
συνεδρίασης ήταν οι παρακάτω:
1. Μαρία Γεωργιάδου, Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
2. Βασίλειος Καμήλαλης, Αντιπρόεδρος του Δημ.
Συμβουλίου

3. Δημητρούλα Αυτζή, Γραμματέας του Δημ.
Συμβουλίου

4. Δημήτριος Τζήκας, Δημ. Σύμβουλο
5. Δημήτριος Χαβαλές, Δημ. Σύμβουλος
6. Χρήστος Τσομπανίδης, Δημ. Σύμβουλος
7. Αθανάσιος Σταυρακάρας, Δημ. Σύμβουλος
8. Ελευθέριος Στοΐλας, Δημ. Σύμβουλος
9. Χρήστος Χασάπης, Δημ. Σύμβουλος
10. Μαλαματής Μπουντράκης, Δημ. Σύμβουλος
11. Ηλίας Σαλμάς, Δημ. Σύμβουλος
12. Στέφανος Χατζηϊωαννίδης, Δημ. Σύμβουλος
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Απόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης
ήταν οι παρακάτω:
1. Βασίλειος Σαββίδης, Δημ. Σύμβουλος
2. Ιωάννης Πατσάκας, Δημ. Σύμβουλος
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13. Ανέστης Λαζαρίδης, Δημ. Σύμβουλος
14. Κωνσταντίνος Δόστογλου, Δημ. Σύμβουλος
15. Ευάγγελος Ευαγγέλου, Δημ. Σύμβουλος
16. Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, Δημ. Σύμβουλος
17. Αναστάσιος Νεολιαντζής, Δημ. Σύμβουλος
18. Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης, Δημ. Σύμβουλος
19. Νικόλαος Μουρατίδης, Δημ. Σύμβουλος
20. Δήμος Κοσμίδης, Δημ. Σύμβουλος
21. Σωτήριος Βατμανίδης, Δημ. Σύμβουλος
22. Αλέξανδρος Γκάλιος, Δημ. Σύμβουλος
23. Ιωάννης Αβραμίδης, Δημ. Σύμβουλος
24. Γεώργιος Χίντζιος, Δημ. Σύμβουλος
25. Δέσποινα Χατζίδου, Δημ. Σύμβουλος
Ακόμα, παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης
ήταν οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων:
1. Γιαννούλα Καλαϊτζή, Πρόεδρος του Συμβ. Ηράκλειας
2. Βασίλειος Ζιγκερίδης, Πρόεδρος του Συμβ. Λιθοτόπου
3. Δήμητρα Τρακαλιάνη, Πρόεδρος του Συμβ.
Σκοτούσσας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Κουτσάκης και η υπάλληλος του Δήμου
κ. Ασημένια Τσαρούχα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθούν τέσσερα (4) θέματα, τα
οποία δεν γράφτηκαν στην ημερήσια διάταξη.
1. Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου «ΓΕΩΜΗΛΑ» στην κ.
Παπαδοπούλου Ευθυμία του Σταύρου».
2. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ηράκλειας χρηματοδότησης (β΄) από το
Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 64.393,26€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους
2020.
3. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε του έργου «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση και Ανάδειξη
των Οικισμών Κοίμησης – Βαλτερού – Καρπερής - Λιθοτόπου».
4. Ψήφισμα για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να συζητήσει τα παραπάνω θέματα, αφού έκρινε
ότι είναι κατεπείγοντα.
Κατά τη συζήτηση θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος διέκοψε για πέντε λεπτά τη
συνεδρίαση, προκειμένου να επιστρέψει ο Δήμαρχος, ο οποίος εξήλθε της αίθουσας, ώστε να είναι
παρών στη δευτερολογία του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Κλεάνθη Κοτσακιαχίδη. Μετά
την παρέλευση των πέντε λεπτών, η Πρόεδρος κήρυξε τη συνέχιση της συνεδρίασης.
Πριν τη συζήτηση του ένατου (9ου) θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Νικόλαος
Μουρατίδης και κ. Σωτήριος Βατμανίδης.
Πριν τη συζήτηση του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ.
Αλέξανδρος Γκάλιος.
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Κατά τη συζήτηση του δέκατου όγδοου (18ου) θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ.
Στέφανος Χατζηϊωαννίδης.
Κατά τη συζήτηση του δέκατου ένατου (19ου) θέματος επέστρεψε ο δημοτικός σύμβουλος κ.
Στέφανος Χατζηϊωαννίδης.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του δέκατου έβδομου θέματος
ανέφερε ότι ετέθη υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η υπ΄αρ. 7378/16-07-2020 εισήγηση
του τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας του Δήμου Ηράκλειας, η οποία έχει ως
εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 19950/19-03-2019 Απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής
Οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου
Εσωτερικών.
2. Τα αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΣΕΡ/622440/447028/5256/10-12-2018 έγγραφο της ΕΦΑ Σερρών.
3. Το αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΣΕΡ/658327/473182/5495/28-12-2018 έγγραφο της ΕΦΑ Σερρών με
τίτλο «Εκτίμηση – προσδιορισμός απαιτούμενων αρχαιολογικών δαπανών έρευνας για την
εκτέλεση της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στη Δημοτική
Ενότητα Ηράκλειας», Δήμου Ηράκλειας, Π.Ε. Σερρών».
4. Το Εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης.
5. Το Υποέργο 2 με τίτλο «Εργασίες επίβλεψης από αρχαιολόγο για την πράξη «Βελτίωση
Αγροτικής Οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας».
Προτείνουμε:
1. Την Έγκριση του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Σερρών και του Δήμου Ηράκλειας, για εργασίες επίβλεψης από αρχαιολόγο του έργου με τίτλο
«Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας» που είναι ενταγμένο στο
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ηράκλειας για την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης
και Συνεργασίας και κάθε άλλου σχετικού με αυτό εγγράφου».
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ανέφερε πως δυστυχώς η νομοθεσία προβλέπει ακόμα και για
αγροτικούς δρόμους την επιτήρηση – επίβλεψη από την αρχαιολογική υπηρεσία, μήπως βρεθούν
αρχαία. Το ποσό που προβλέπεται στη μελέτη είναι περίπου 24.000,00 € αλλά δεν θα αποδοθεί όλο
κατά τις εκτιμήσεις των ειδικών
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έλαβε υπόψη την υπ΄αρ.
7378/16-07-2020 εισήγηση του τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας του Δήμου
Ηράκλειας και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν, το σχέδιο του Μνημονίου Συναντίληψης και
Συνεργασίας μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών και του Δήμου Ηράκλειας και μετά από
διαλογική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών
και του Δήμου Ηράκλειας, για εργασίες επίβλεψης από αρχαιολόγο του έργου με τίτλο
«Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας» που είναι ενταγμένο στο
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο έχει ως εξής:
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ: Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Εργασίες επίβλεψης από αρχαιολόγο για την πράξη «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στη
Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας».

Σέρρες, 2020
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΟ: Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Εργασίες επίβλεψης από αρχαιολόγο για την πράξη «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στη
Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας».
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Βελτίωση Αγροτικής
Οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας» ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΟΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.
Στις Σέρρες, σήμερα ……………… και ημέρα ………………. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη: αφ’ ενός ο
Δήμαρχος Ηράκλειας, ο οποίος έχει έδρα στην Ηράκλεια και εκπροσωπεί νόμιμα σε αυτή την
περίπτωση το Δήμο Ηράκλειας και αφ’ ετέρου η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών, η οποία εκπροσωπείται
από την Προϊσταμένη της Εφορείας Δρ. Δημητρία Μαλαμίδου, Αρχαιολόγο με Α΄ βαθμό.
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
2. Το Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (A 297) και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
265/Α/23.12.2014).
3. Την αρ. 3785/22-06-2010 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού και
Τουρισμού με θέμα : «Διενέργεια σωστικών ανασκαφών σε Τεχνικά Έργα τρίτων».
4. Την αρ. 6001/2012 της Γενικής Γραμματέως του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α που αφορά στις αρχ/κές έρευνες
και εργασίες σε δημόσια Τεχνικά Έργα που χρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς πόρους.
5. Τα αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΣΕΡ/622440/447028/5256/10-12-2018 έγγραφο της ΕΦΑ Σερρών.
6. Το αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΣΕΡ/658327/473182/5495/28-12-2018 έγγραφο της ΕΦΑ Σερρών με
τίτλο «Εκτίμηση – προσδιορισμός απαιτούμενων αρχαιολογικών δαπανών έρευνας για την εκτέλεση
της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας»,
Δήμου Ηράκλειας, Π.Ε. Σερρών».
7. Την υπ’ αριθμ. 19950/19-03-2019 Απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής
Οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου
Εσωτερικών.
δηλώνουν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω :
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1. Στο παρόν Μνημόνιο περιγράφονται:
α) η παρακολούθηση από την ΕΦΑ ΣΕΡΡΩΝ του έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στη
Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας» για τυχόν ύπαρξη αρχαιολογικών ευρημάτων,
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β) η διενέργεια σωστικής ανασκαφικής έρευνας σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων κατά την
κατασκευή του έργου,
γ) ο τρόπος, οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των αρχαιολογικών εργασιών στα
εκάστοτε υπό κατασκευή τμήματα του έργου (επίβλεψη πάσης φύσεως εκσκαφικών εργασιών,
διενέργεια σωστικών ανασκαφών), πριν από την οριστική παράδοση των τμημάτων αυτών στον
Ανάδοχο του έργου,
δ) ο τρόπος αποθήκευσης, συντήρησης, τεκμηρίωσης και δημοσίευσης των αρχαιολογικών
ευρημάτων, που αναμένεται να προκύψουν από την παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών ή τις
σωστικές ανασκαφές, εφόσον προκύψουν, και μόνον κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου,
ε) η λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας των αρχαιολογικών ευρημάτων και μνημείων έναντι
κινδύνων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
2. Σκοπός του παρόντος Μνημονίου είναι η διευκόλυνση, συστηματοποίηση και επιτάχυνση των
αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο των διαμορφώσεων και εκσκαφών του Έργου, μέσω της
απρόσκοπτης και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΦΑ Σερρών και του Δήμου Ηράκλειας,
ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών του έργου.
3. Όλοι οι όροι του παρόντος Μνημονίου συνομολογούνται ουσιώδεις και κάθε τροποποίηση
αυτών πρέπει να γίνει εγγράφως. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και της
διοικητικής διαδικασίας που διέπουν την προστασία των αρχαιοτήτων και οι οποίες επ’ ουδενί
θίγονται από το παρόν.
4. Το παρόν Μνημόνιο δύναται να αναθεωρείται με κοινή απόφαση των Μερών (ΕΦΑ Σερρών και
του Δήμου Ηράκλειας), προκειμένου να γίνουν τροποποιήσεις, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά: (α) στην παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών στο
πλαίσιο του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας». Σε περίπτωση
εντοπισμού αρχαιοτήτων θα διενεργηθεί σωστική ανασκαφική έρευνα, της οποίας οι προϋποθέσεις θα
καθορισθούν από τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη με τροποποίηση του παρόντος μνημονίου.
2. Η δαπάνη του αρχαιολογικού έργου και των έργων προστασίας, τα οποία διενεργούνται κατά
προτεραιότητα εντός της ζώνης κατάληψης του έργου, βαρύνει στο σύνολο της, τις πιστώσεις του
έργου.
3. Οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΕΦΑ Σερρών, η οποία έχει
την αποκλειστική διεύθυνση, εποπτεία και ευθύνη των ανασκαφών, την κάθε είδους αρχαιολογική
έρευνα, καθώς και τη μέριμνα για την τεκμηρίωση, αξιολόγηση, φύλαξη, συντήρηση, μελέτη και
δημοσίευση των ευρημάτων, χωρίς καμία ανάμειξη τρίτων. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση τρίτων στα
επιστημονικά – αρχαιολογικά στοιχεία, ούτε αξιοποίηση του ανασκαφικού υλικού.
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
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1. Η αρχαιολογική έρευνα θα εστιαστεί στη ζώνη εκσκαφής των αγροτικών δρόμων. Πιθανή
σωστική ανασκαφική έρευνα θα περιορίζεται ως προς την έκτασή της στο τμήμα εκείνο όπου
εκτελείται το τεχνικό έργο και θα επεκτείνεται πέραν αυτού μόνο όσο είναι απαραίτητο για την ορθή
επιστημονική κατανόηση και αξιολόγηση των ευρημάτων, την τεκμηρίωση της συγκεκριμένης θέσης
και την προστασία των μνημείων.
2. Το σύνολο των υπό παρακολούθηση εργασιών κατασκευής της αγροτικής οδοποιίας θα έχει
διάρκεια 12 μήνες. Ως χρόνος έναρξης είναι η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης μεταξύ Δήμου
Ηράκλειας και Αναδόχου.
3. Ο συμβατικός χρόνος λήξης του αρχαιολογικού Υποέργου μπορεί να παραταθεί και πέραν του
ανωτέρω προσδιορισθέντος χρόνου, σε περίπτωση που προκύψουν αντικειμενικές δυσχέρειες κατά
την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών όπως επίσης και των εργασιών του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. Η σύνθεση του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί από την ΕΦΑ Σερρών για την κάλυψη του
αντικειμένου του παρόντος μνημονίου, όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 θα
είναι :
- 1 (ένας) αρχαιολόγος
Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων θα ακολουθήσει τροποποίηση του παρόντος μνημονίου με
σκοπό τη διενέργεια σωστικής ανασκαφικής έρευνας με πρόσληψη επιπλέον προσωπικού και αύξηση
του προϋπολογισμού.
2. H παρακολούθηση, θα καλύπτει όλο το φάσμα εργασίας του έργου, με κάλυψη των ωρών
απασχόλησης του προσωπικού πέραν του ωραρίου από τις πιστώσεις του έργου.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι προβλεπόμενες αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, που σε κάθε περίπτωση θα διενεργούνται
στις περιοχές χωροθέτησης του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και χωρίς
υπαίτια καθυστέρηση, αναλύονται κατά κατηγορία ως εξής:
1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»: Επίβλεψη κάθε είδους εκσκαφικών
εργασιών από τον ανάδοχο. Τήρηση καθημερινού ημερολογίου αρχαιολογικού έργου με
επισήμανση των περιοχών που διερευνήθηκαν συνοδευμένου από φωτογραφική τεκμηρίωση και
εβδομαδιαίες αναφορές.
2. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΘΑΝΗΣ ΣΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Σε περίπτωση εντοπισμού
αρχαιοτήτων θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες: Ανασκαφή, καταγραφή, σχεδιαστική και
φωτογραφική τεκμηρίωση των ευρημάτων, συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, καθαρισμός,
συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων. Σε περίπτωση ακίνητων αρχαίων μνημείων, παραμονή τους
στο χώρο, προστασία και φύλαξή τους έως τη λήψη αποφάσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
ΥΠΠΟΑ, σε συνεννόηση και με το Δήμο Ηράκλειας. Το προσωπικό και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός
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που θα απαιτηθούν για τη διεξαγωγή της σωστικής ανασκαφικής έρευνας (αρχαιολόγοι, εργατικό
προσωπικό, σχεδιαστής, συντηρητής κλπ.) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου και θα
προηγηθεί τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Έργου.
3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ & ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ: Τα κινητά ευρήματα που ενδεχομένως
θα αποκαλυφθούν θα μεταφέρονται με τη μέριμνα της ΕΦΑ Σερρών με ειδικά διατεθειμένο από
τον ανάδοχο κατάλληλο μεταφορικό μέσο, στην αρχαιολογική αποθήκη της ΕΦΑ Σερρών ή στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων ο Δήμος Ηράκλειας
μεριμνά για τη φύλαξη των σχετικών χώρων καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
4. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: Τα τηρούμενα σε καθημερινή βάση από τον αρχαιολόγο
ημερολόγια, όπως και όλα τα τηρούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης (τελικές εκθέσεις, κατάλογοι
ευρημάτων, φωτογραφίες) θα παραδίδονται στο τέλος έκαστου μήνα ή μετά το πέρας της έρευνας
στην ΕΦΑ Σερρών.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ:
Για τη διατήρηση και την προστασία των αρχαιοτήτων που αποκαλύπτονται εντός των περιοχών
επέμβασης για την κατασκευή του έργου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της κείμενης
αρχαιολογικής νομοθεσίας και οι σχετικές δαπάνες στο βαθμό που απαιτείται από τη Νομοθεσία
βαρύνουν το Δήμο Ηράκλειας.
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :
Τη γενική ευθύνη και το συντονισμό του Υποέργου, καθώς και της υλοποίησης του παρόντος
Μνημονίου, έχει η Προϊσταμένη της ΕΦΑ Σερρών Δρ. Δημητρία Μαλαμίδου. Την καθημερινή εποπτεία
θα έχει ο/η ……………………….., Αρχαιολόγος, ο/η οποίος/α θα προγραμματίζει και συντονίζει τις
αρχαιολογικές εργασίες και θα συνεργάζεται με το Δήμο Ηράκλειας για την επίλυση όλων των
προβλημάτων.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Για την παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών και τη διενέργεια των δοκιμαστικών τομών στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου, θα απαιτηθεί ο παρακάτω εξοπλισμός, η δαπάνη του οποίου θα
καλυφθεί από τις πιστώσεις του υποέργου της ΕΦΑ Σερρών.
- Μέτρα Ατομικής Προστασίας (κράνη, υποδήματα ασφαλείας κλπ.)
- Φαρμακείο
- Εργαλεία ανασκαφής (ξέστρα, σκούπες χόρτου, μεταλλικό μέτρο 5μ., σακούλες αποθήκευσης κλπ.)
- Ένας φορητός υπολογιστής (laptop)
- Ένας (1) εξωτερικός σκληρός δίσκος και ένα (1) μέσο αποθήκευσης δεδομένων (stick USB)
-‘Ένα (1) studio kit φωτογράφησης
- Μία (1) φωτογραφική μηχανή με κάρτα μνήμης
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΠΛΗΡΩΜΕΣ
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Ο προϋπολογισμός του απαιτούμενου για το αρχαιολογικό Υποέργο προσωπικού και την υλικοτεχνική
υποδομή, ανέρχεται στο ποσό των 24.000 €, το οποίο βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με τίτλο
«Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας», μέσω του Προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου
Ηράκλειας στον ΚΑ 64.7323.04 για το έτος 2020.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Το Μνημόνιο αυτό τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από το Δήμο Ηράκλειας και την ΕΦΑ
Σερρών. Σε πίστωση της συμφωνίας των μερών κατά τα ανωτέρω συνετάχθη και υπογράφεται το
παρόν εις τριπλούν.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την ΕΦΑ Σερρών
Η Προϊσταμένη

Για το Δήμο Ηράκλειας
Ο Δήμαρχος

Δρ. Δημητρία Μαλαμίδου
Αρχαιολόγος με Α΄βαθμό

Γεώργιος Κουτσάκης

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ηράκλειας για την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης και
Συνεργασίας και κάθε άλλου σχετικού με αυτό εγγράφου.
3. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 96/2020.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση στις 22.30
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Δήμαρχος
που
παραβρέθηκε

Η Πρόεδρος
του Δημοτικού
Συμβουλίου

Γεώργιος
Κουτσάκης

Μαρία
Γεωργιάδου

Τα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 30-07-2020
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαρία Γεωργιάδου
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Οι Πρόεδροι
Των Κοινοτήτων

Υπογραφές

