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Συνεδρίαση 16
η
/20-12-2013 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 209/ 2013 

ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 16
0 
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ  

ΑΠΟ 20-12-2013 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 

 

       Στην Ερµούπολη Σύρου σήµερα την 20 ∆εκεµβρίου 2013 και ώρα 09:00 π.µ,  σε αίθουσα του 

Επιµελητηρίου Κυκλάδων, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου 

Αιγαίου δυνάµει της µε αριθµ. πρωτ. οικ.130655/11018/13-12-2013 προσκλήσεως της Προέδρου του 

Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου κας. Ανδριάνας – Γεωργίας Μπαφίτη που δηµοσιεύθηκε και 

επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα, στον κάθε Περιφερειακό Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

167 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. 

 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννης Μαχαιρίδης 

Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων  κ. Γεώργιος Πουσσαίος  

Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Φώτιος Χατζηδιάκος   

 

Τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου:  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ  

 

1 Έψιµος Στέργιος  

2 Βαρκάς Θεοδόσιος 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  

3 Περδικάρης Ιωάννης 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΥ  

4 Φάκκα – Βασιλαράκη Ζηνοβία 

5 Φτακλάκη Παρασκευή – Ελευθερία   

6 Χατζηιωάννου Αντώνιος  

7 Παπατσή Ευαγγελία 

8 Μπαφίτη Ανδριάνα Γεωργία 

9 Κόκκινος Χαράλαµπος 

10 Χρυσόγελος Νικόλαος 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ  

11 Μακρυωνίτης Γεώργιος 

12 Γρυπάρης ∆ηµήτριος 

13 Παπαµανώλης Γεώργιος  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ  

14 Κοκιασµένος Αντώνης  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ  

15 Χρυσαφίδης Παύλος  

16 Ηλιάκης Πέτρος 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ  

17 Τζανακόπουλος Παντελής  

18 Μπιζάς Κωνσταντίνος  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ  

19 Γκούφας Γεώργιος  

20 Θεόφιλος Λάζαρος  

21 ∆αδάος Μάρκος                    Αναχώρησε µετά τη συζήτηση του 2
ου 

 Θέµατος ΕΗ∆  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ  

22 Βίλλας Ματθαίος  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ  

23 Μαργάρας Βασίλειος  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ∆ΡΟΥ  

24 Ίσσαρης Κωνσταντίνος  

25 Λοτσάρης ∆ηµήτριος 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ  

26 Μάϊνας Ηλίας  
 

 

 

ΑΔΑ: ΒΙ6Μ7ΛΞ-ΚΔΧ



 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ  

1 Καµπανής Ιωάννης  

2 Σβύνου Ειρήνη 

3 Κυπραίου Μαρία 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ  

4 Ερωτόκριτος Μιχαήλ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  

5 Κατσοτούρχης Γεώργιος  

6 Σταυλάς Κωνσταντίνος  

7 Καλαθιανάκης Άγγελος  

8 Μαραγκός ∆ηµήτριος  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΥ  

9 ∆ιακοσταυριανού  - Σώζου ∆έσποινα  

10 Παµπάκας Σωτήριος 

11 ∆ρακιού Μιχαήλ 

12 Λίσγος Φίλιππος 

13 Μουτάφη ∆έσποινα  

14 Κρεµαστινός ∆ηµήτριος  

15 ∆ιάκος Αναστάσιος 

16 Πόκκιας Γεώργιος  

17 Παλλάς Εµµανουήλ 

18 Ζωγραφίδης Γεώργιος  

19 Καφαντάρη Ευθαλία  

20 Γιαννακάκης Ιωάννης 

21 Σαντορινιός Νεκτάριος   

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ  

22 Σιγάλας Ευάγγελος  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ  

23 Κουκάς Κωνσταντίνος  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ  

24 Καραµολέγκου Ιουλία  

25 Σταµατόπουλος Γεώργιος  
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Χρέη υπηρεσιακής Γραµµατείας, άσκησαν οι κάτωθι υπάλληλοι του Τµήµατος Συλλογικών 

Οργάνων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου :  
- Καραπιπέρη Μαρία , Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του Τµήµατος Συλλογικών  
                    Οργάνων  

- Καβαλάρη Άννα  

  όπως αυτοί ορίστηκαν µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 133/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου  Αιγαίου 
 

 

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου θέτει προς συζήτηση στο σώµα το 
τρίτο (3) θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο:  

 

ΘΕΜΑ  3o  : «Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και 
∆ήµου Ρόδου για την παραχώρηση αρµοδιότητας από το ∆ήµο προς την Περιφέρεια 

µε σκοπό την υλοποίηση του έργου µε τίτλο «Υποδοµές ανάπτυξης Ευρωπαϊκού 

προσκοπισµού στη Ρόδο» µε προϋπολογισµό 153.000 ευρώ »   

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη ∆ωδεκανήσου κ. 

Φώτιο Χατζηδιάκο ο οποίος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέµα και έθεσε υπόψη του σώµατος το µε αριθµ. 

πρωτ. οικ. 7194/21-11-2013 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου – Τµήµα Λογιστικής 
∆ιαχείρισης το οποίο ανέφερε τα παρακάτω :  

«Στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ∆ωδεκανήσου έτους 2013, είναι ενταγµένο το έργο 

«Υποδοµές ανάπτυξης Ευρωπαϊκού προσκοπισµού στη Ρόδο» (Πίνακας 6, ΚΕ∆ αρ. έργου 11). 

Το έργο πρόκειται να υλοποιηθεί µε ∆ιαβαθµιδική Σύµβαση που θα συνάψει η Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου µε το ∆ήµο Ροδίων, προϋπολογισµού 153.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Επειδή η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, ο ∆ήµος Ρόδου της 

παραχωρεί την αρµοδιότητα για την υλοποίηση του έργου: «Υποδοµές ανάπτυξης Ευρωπαϊκού 
Προσκοπισµού στη Ρόδο». 

Παρακαλούµε για την έγκριση σύναψης και των όρων της εν λόγω διαβαθµιδικής σύµβασης 

προκειµένου να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου το συντοµότερο δυνατόν. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του περιφερειακού συµβουλίου 

 

 

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Εγκρίνει τη  σύναψη και τους όρους της ∆ιαβαθµιδικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου και ∆ήµου Ρόδου για την παραχώρηση αρµοδιότητας από το ∆ήµο προς την 
Περιφέρεια µε σκοπό την υλοποίηση του έργου µε τίτλο «Υποδοµές ανάπτυξης Ευρωπαϊκού 

προσκοπισµού στη Ρόδο» µε προϋπολογισµό 153.000,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, η 

οποία αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας απόφασης.  

 

Κατά ψήφισε ο Περιφερειακός Σύβουλος κ. Περδικάρης Ιωάννης αιτιολογώντας την θέση 

του συνδυασµού «Λαϊκής Συσπείρωσης» αναφέροντας τα εξής :  

«∆ιαφωνούµε κάθετα µε το σκοπό (άρθρο 2
ο
 ) της Προγραµµατικής Σύµβασης για υποδοµές 

ανάπτυξης «Ευρωπαϊκού Προσκοπισµού». Το κύριο για τη Λαϊκή Συσπείρωση είναι ότι προωθείται 

ακόµα άλλο ένα εργαλείο ιδεολογικό – πολιτικό για τη καλλιέργεια στη νεολαία της περιβόητης 

«Ευρωπαϊκής Ιδέας», δηλαδή καλλιέργεια θετικής άποψης για την Ευρωπαϊκή Ένωση µαζί µε άλλα 

εργαλεία: «Ηµέρα της Ευρώπης», προγράµµατα στα σχολεία της «Νεανικής επιχειρηµατικότητας», 

έκθεση ιδεών και αναφορά στην ιδέα της «Ευρώπης», (Ευρωπαϊκή Ένωση) κλπ.  

Επιπλέον η επικαλούµενη προβολή της Ρόδου και περί «εναλλακτικού τουρισµού», ωφελούν 

σχεδόν αποκλειστικά τους µεγαλοεπιχειρηµατίες του τουρισµού. 
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Πρόταση του συνδυασµού της «Λαϊκής Συσπείρωσης» είναι η βελτίωση των εγκαταστάσεων στα 

Κολύµπια µε χρήση αποκλειστικά για ∆ηµοτικές Κατασκηνώσεις, όπως παλαιότερα, που να εξυπηρετεί 

πραγµατική ανάγκη αναψυχής όλης της νεολαίας». 

 

Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Παύλος Χρυσαφίδης αιτιολογώντας τη θέση 

του αναφέροντας ότι δεν συµφωνεί µε παραχωρήσεις δηµοσίων χώρων σε ένα παγκόσµιο ιδιωτικό 

σωµατείο, θα ήταν θετικός αν υπάρχει πρόβλεψη ότι ο χώρος που θα παραχωρηθεί θα µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί από όλους τους πολίτες        

 

Λευκό ψήφισε και ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. ∆αδάος Μάρκος εµµένοντας στην θέση 

του ότι για τις Προγραµµατικές Συµβάσεις θα πρέπει να υπάρχει και η γνωµοδότηση του Νοµικού 

Συµβούλου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  

 

 

 

 

 

 

                  Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                            Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ  

                                                           ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

                                                      

 

                                                                                                                                      

     ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ ΑΙΓ. ΜΠΑΦΙΤΗ                                           ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ  
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                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

1.ΒΑΡΚΑΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ  

2.ΒΙΛΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

3.ΓΚΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4.ΓΡΥΠΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5.∆Α∆ΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 

6.ΕΨΙΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

7.ΗΛΙΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

8.ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 

9.ΙΣΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

10.ΚΟΚΙΑΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

11.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

12.ΜΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 

13.ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

14.ΜΑΡΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

15.ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

16.ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     

17.ΠΑΠΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

18.ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

19.ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

20.ΦΑΚΚΑ-ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗ ΖΗΝΟΒΙΑ 

21.ΦΤΑΚΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

22.ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

23.ΧΡΥΣΑΦΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

24.ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

 

 

 

             Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                       Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ   

                                                                    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ          

                                                                                                

 

  ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ ΑΙΓ. ΜΠΑΦΙΤΗ                                                    ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ                                 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

 

 

 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
                                                         
 

Στην Ερµούπολη, σήµερα 23-12-2013, οι υπογεγραµµένοι υπάλληλοι της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Καραπιπέρη Μαρία και Καβαλάρη Άννα 

τοιχοκόλλησαν σε καθορισµένο µέρος της Περιφέρειας, πίνακα διαλαµβάνοντας 

την απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου την µε αριθµ. 

209/2013, «Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου και ∆ήµου Ρόδου για την παραχώρηση αρµοδιότητας από το 

∆ήµο προς την Περιφέρεια µε σκοπό την υλοποίηση του έργου µε τίτλο 

«Υποδοµές ανάπτυξης Ευρωπαϊκού προσκοπισµού στη Ρόδο» µε 
προϋπολογισµό 153.000 ευρώ».  

 

 

 

 

                     Οι ενεργήσασες την τοιχοκόλληση   

 

 

 

1. Μ. Καραπιπέρη  

 

  

 

2. Α. Καβαλάρη  
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∆∆ΙΙΑΑΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙ∆∆ΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ  
 

 

ΜΜεεττααξξύύ    

  

««∆∆ήήµµοουυ   ΡΡόόδδοουυ»»  

κκααιι    

««ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς   ΝΝοοττίίοουυ  ΑΑιιγγααίίοουυ»»  

  

γγιιαα  ττηηνν  ΠΠρράάξξηη    

  

Παραχώρηση αρμοδιότητας από το Δήμο Ρόδου  προς την Π.Ν.Α. για 

υλοποίηση του έργου: «Υποδομές ανάπτυξης Ευρωπαϊκού Προσκοπισμού στη 

Ρόδο» 
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∆ΙΑΒΑΘΜΙ∆ΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  
 Παραχώρηση αρμοδιότητας από το Δήμο Ρόδου  προς την Π.Ν.Α. για 

υλοποίηση του έργου: «Υποδομές ανάπτυξης Ευρωπαϊκού Προσκοπισμού στη 

Ρόδο» 

 

Στην Ερµούπολη Σύρου σήµερα     /   /2013 ηµέρα ……….. της εβδοµάδας,  

στο κτίριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι :  

 

1. ∆ήµος Ρόδου, που εδρεύει στην Πλ.ΕΛευθερίας, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από 

τον ∆ήµαρχο κ. Ευστάθιο Κουσουρνά.  

 

2. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στην Ερµούπολη Σύρου, οδός Επτανήσου 

35, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Περιφερειάρχη κ. Ιωάννη Μαχαιρίδη,  

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το Νόµο 2738/99 αρ.25 «Συλλογικές διαπραγµατεύσεις και ρυθµίσεις θεµάτων 

∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης» 

2. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου. 

3. Το άρθρο 99 του ν. 3852/2010 για τις Συµβάσεις διαδηµοτικής ή διαβαθµιδικής 

συνεργασίας. 

4. την υπ’ αριθ.      /2013 απόφαση του Συµβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε 

την οποία εγκρίνεται η υπογραφή ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης  για την υλοποίηση του 

έργου: «Υποδοµές ανάπτυξης Ευρωπαϊκού Προσκοπισµού στη Ρόδο»  

5. Την υπ΄ αριθ.     /2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ρόδου, µε την οποία 

εγκρίθηκε η σύναψη ∆ιαβαθµιδικής σύµβασης µε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για 

την υλοποίηση του έργου: «Υποδοµές ανάπτυξης Ευρωπαϊκού Προσκοπισµού στη 

Ρόδο». 

 

Συµφώνησαν και αποδέχθηκαν την παρούσα ∆ιαβαθµιδική σύµβαση µε τους παρακάτω 

όρους: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

Προοίµιο 

 

Ο ∆ήµος Ρόδου, πρώτος συµβαλλόµενος, ενεργώντας στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων 

του, εκχωρεί την υλοποίηση του έργου: «Υποδοµές ανάπτυξης Ευρωπαϊκού 

Προσκοπισµού στη Ρόδο». 
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Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – δεύτερη συµβαλλόµενη - φορέας υλοποίησης αποδέχεται 

την αρµοδιότητα για την υλοποίηση του έργου: «Υποδοµές ανάπτυξης Ευρωπαϊκού 

Προσκοπισµού στη Ρόδο». 

. 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο  
Σκοπός / Αντικείµενο Σύµβασης – Προϋπολογισµός 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τις ανάγκες του «Ευρωπαϊκού Προσκοπικού κέντρου 

Εκπαίδευσης, Κατασκηνώσεων και περιβαλλοντικής Αγωγής Ρόδου» 1) για να 

αποκτήσει χρώµα ταυτότητα και λειτουργικότητα Προσκοπική και να γίνει αποδεκτό και 

πόλος έλξης της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Προσκοπικής κοινότητας, 2) για την 

καλυτέρευση της τουριστικής εικόνας της περιοχής αφού η κατασκήνωση ευρίσκεται στην 

καρδιά της τουριστικής περιοχής Κολυµπίων, και επειδή η ΠΝΑΙ στηρίζει και θα 

συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες του προσκοπισµού σε επίπεδο εθελοντισµού και 

προσφοράς στον άνθρωπο και στο περιβάλλον συµφωνείται από τα συµβαλλόµενα 

µέρη, ότι ο ∆ήµος Ρόδου παραχωρεί προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την υλοποίηση 

του έργου: «Υποδοµές ανάπτυξης Ευρωπαϊκού Προσκοπισµού στη Ρόδο» ενώ η 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαµβάνει την αρµοδιότητα για την υλοποίηση του ως άνω 

έργου. 

Η µελέτη περιλαµβάνει τις απαιτούµενες εργασίες για την διαµόρφωση του χώρου 

των κατασκηνώσεων στα Κολύµπια για την χρήση του από τους προσκόπους. 

Θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες : 

Α) αποξήλωση των υφιστάµενων πλατωµάτων από σκυρόδεµα µε περιµετρικό 

στηθαίο για την τοποθέτηση σκηνών, καθώς και του περιµετρικού χαµηλού τοιχίου 

αντιστήριξης, 

Β) καθαίρεση της τσιµεντόστρωσης από τον χώρο όπου θα στήνονται οι σκηνές, 

καθώς και εκθάµνωση του εδάφους, 

Γ) διαµόρφωση της περιοχής µελέτης σε τρία επίπεδα µε τελική επιφάνεια από 

χώµα µε τις αναγκαίες εκσκαφές και επιχώσεις , καθώς και κατασκευή περιµετρικών 

τοιχίων αντιστήριξης τόσο στα δύο επίπεδα, όσο και στο απότοµο πρανές που 

βρίσκεται στην δυτική πλευρά του οικοπέδου. Οι τοίχοι αντιστήριξης 

κατασκευάζονται από λιθοδοµή και σε κάποια σηµεία συµπληρώνονται από 

οριζόντιους κορµούς δέντρων σχηµατίζοντας καθιστικά, όπως φαίνεται στην τοµή 
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Α-Α. Επίσης οι κλίµακες που οδηγούν από το ένα επίπεδο στο άλλο είναι λιθόκτιστες, 

ενώ η υφιστάµενη σκάλα από µπετόν συµπληρώνεται µε βαθµίδες (όπως φαίνεται στο 

Τοπογραφικό) και επιστρώνεται µε χονδρόπλακες ακανόνιστες, 

∆) διευθέτηση των οµβρίων υδάτων (διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης 

περιµετρικά στα τοιχία αντιστήριξης, οι οποίοι καλύπτονται από θραυστό υλικό 

λατοµείου, ενώ στο τµήµα που τοποθετούνται οριζόντια οι κορµοί παρεµβάλεται 

µεµβράνη HDPE µε κωνικές προεξοχές µεταξύ των ξύλων και του θραυστού υλικού), 

Ε) επισκευή των W.C. -λουτρών (είδη υγιεινής, πλακάκια όπου χρειάζεται, θύρες, 

αντικατάσταση στέγασης από Ελενίτ), 

ΣΤ) ηλεκτρολογική εγκατάσταση πλήρης. Θα γίνει αντικατάσταση των κεντρικών 

πινάκων, Pillar, έλεγχος των καλωδιώσεων, αλλαγή όπου χρειαστεί ή συµπλήρωση, 

αντικατάσταση ή επισκευή φωτιστικών όπου χρειάζεται, 

Η) επισκευή και συµπλήρωση ∆ικτύου Πυρόσβεσης. Επισκευή του συστήµατος 

πυρόσβεσης (κινητήρα, αντλίες, κλπ). Έλεγχος του δικτύου, επισκευή, συµπλήρωση 

όπου χρειάζεται, 

Θ) υδραυλική εγκατάσταση - έλεγχος, επισκευή, συντήρηση. 

Η διαµόρφωση του χώρου φαίνεται αναλυτικότερα στα σχέδια (κάτοψη, τοµή) 

συνοδεύουν την µελέτη. 

 

Επειδή η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, θα  αναλάβει την 

υλοποίηση του έργου: «Υποδοµές ανάπτυξης Ευρωπαϊκού Προσκοπισµού στη Ρόδο» 

Ο προϋπολογισµός του ανωτέρω έργου είναι εκατόν πενήντα τρείς χιλ. ευρω (153.000,00) € 

και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του Π∆Ε της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις Συµβαλλοµένων 

 

Ο ∆ήµος Ρόδου παρέχει το δικαίωµα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του 

έργου: «Υποδοµές ανάπτυξης Ευρωπαϊκού Προσκοπισµού στη Ρόδο». Η ΠΝΑ αναλαµβάνει 

την Τεχνική υποστήριξη και τις υποχρεώσεις του φορέα υλοποίησης του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

Χώρος κατασκευής του έργου 

 

Το έργο θα πραγµατοποιηθεί στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Ρόδου και συγκεκριµένα στη 

περιοχή των Κολυµπίων . 
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ΑΡΘΡΟ 5ο  

Φορέας του έργου 

 

Φορέας υλοποίησης του ανωτέρω έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

Επίλυση διαφωνιών – παρακολούθηση υλοποίησης της σύµβασης 

 

Μεταξύ των συµβαλλοµένων συµφωνείται να συσταθεί κοινή επιτροπή, η οποία θα 

παρακολουθεί την τήρηση των όρων της παρούσας σύµβασης και η οποία θα επιλύει τις 

διαφορές που τυχόν θα προκύψουν µεταξύ των συµβαλλοµένων, αποτελούµενη από ∆ύο 

εκπροσώπους  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και από ένα εκπρόσωπο του ∆ήµου Ρόδου. 

Αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα υπογράφεται σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα 

εκ των οποίων δύο (2) έλαβε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ένα (1) ο ∆ήµος Ρόδου. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
  
 
                     Για την                                                                          Για το 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                   ∆ΗΜΟ ΡΟ∆ΟΥ 
 
 
 
 
 
 
         Ο Περιφερειάρχης                                                                   Ο ∆ήµαρχος 
        Ιωάννης Μαχαιρίδης                                                    Ευστάθιος Κουσουρνάς 
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