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Συνεδρίαση 16
η
/20-12-2013 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 210/ 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 

 

 

 

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 
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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 2ου 
 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  

 

 

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  
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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 
τέταρτο (4) θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο:  

 

ΘΕΜΑ 4o  : «Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Υπ. 

Πολιτισµού και Τουρισµού και Πανεπιστηµίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου 

«Ανάδειξη της Αρχαίας Ακρόπολης του Αγ. Φωκά και διασύνδεση µε την Νεκρόπολη της 
Κυµισάλας» µε προϋπολογισµό 110.000 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. 

7195/21-11-2013 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου – Τµήµα Λογιστικής ∆ιαχείρισης το οποίο 
ανέφερε τα παρακάτω :  

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

«Ανάδειξη της Αρχαίας Ακρόπολης του Αγ. Φωκά και διασύνδεση µε την Νεκρόπολη της Κυµισάλας» 

(Πίνακας 6, ΚΕ∆ αρ. έργου 39). 

Το έργο πρόκειται να υλοποιηθεί µε Προγραµµατική Σύµβαση που θα συνάψει η Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου µε το Υπ. Πολιτισµού & Τουρισµού και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, προϋπολογισµού 110.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

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

προκειµένου να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου το συντοµότερο δυνατόν». 

 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του περιφερειακού συµβουλίου 

 

 

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 

Εγκρίνει τη  σύναψη και τους όρους της Προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου, Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού και Πανεπιστηµίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου 

«Ανάδειξη της Αρχαίας Ακρόπολης του Αγ. Φωκά και διασύνδεση µε την Ακρόπολη της Κυµισάλας» µε 
προϋπολογισµό 110.000,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι 

της παρούσας απόφασης.  

   

Κατά  ψήφισε ο Περιφερειακός Σύµβουλος Περδικάρης Ιωάννης αιτιολογώντας τη θέση του 
συνδυασµού «Λαική Συσπείρωση » αναφέροντας τα εξής : 

«Πρώτον : Η µη χρηµατοδότηση του έργου από την κεντρική εξουσία (Υπουργείο Πολιτισµού και 
Υπουργείο Οικονοµικών) , που έχει την ιδιοκτησία του χώρου και τη διαχείριση του µετά την ολοκλήρωση του 
έργου, και την εποπτεία των εργασιών. 

∆εύτερον  και σοβαρότατο θέµα για τη Λαϊκή Συσπείρωση η ανάµειξη στην Προγραµµατική Σύµβαση 

µε τον κύριο ρόλο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Ουσιαστικά η Προγραµµατική Σύµβαση είναι εργαλείο για 

χρηµατοδότηση της λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου από την ΠΝΑ αντί από το κρατικό Π/Υ 

αποκλειστικά.  

Ο σκοπός της Προγραµµατικής Σύµβασης (άρθρο 2), µε τον οποίο συµφωνούµε, µπορεί και πρέπει να 

επιτευχθεί µε την χρηµατοδότηση και εποπτεία των εργασιών καθώς και την διαχείριση του χώρου 
αποκλειστικά από το Υπουργείο Πολιτισµού, µε ενδεχόµενη χρηµατοδότηση συµβολή και της ΠΝΑ. Το 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου δεν αποκλείει να διεξάγει τις έρευνες του για το χώρο, σαν επισκέπτης – παρατηρητής 

µε την εποπτεία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και µε την αποκλειστική χρηµατοδότηση του από το Υπουργείο 

Παιδείας και Υπουργείο Οικονοµικών.   
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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.  

 

 

Ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Χρυσόγελος Νικόλαος ανέφερε ότι ψηφίζει την ανωτέρω 

Προγραµµατική Σύµβαση µε τις κάτωθι παρατηρήσεις : 
« Ως Οικολογικός Άνεµος θεωρούµε ότι ο πολιτισµός είναι το συγκριτικό πλεονέκτηµα της 

Περιφέρειας. Πολλές φορές έχω επισηµάνει στο Περιφερειακό Συµβούλιο ότι ο πολιτισµός πρέπει να είναι µία 

από τις βασικές κατευθύνσεις µας αξιοποιώντας τη θεµατική προτεραιότητα 1 (έρευνα, τεχνολογία, καινοτοµία) 

και τη θεµατική προτεραιότητα 2 (αξιοποίηση πληροφορικής τεχνολογίας) για ανάδειξη του πολιτισµικού, 

ιστορικού, περιβαλλοντικού και αρχαιολογικού πλούτου της Περιφέρειας.  
Στη λογική αυτή προτείνων στην προγραµµατική σύµβαση να παραµείνουν οι δραστηριότητες 1-3 που 

αφορούν στις ανασκαφές και δραστηριότητες, αν και αυτές θα έπρεπε να τις χρηµατοδοτεί το Υπουργείο 

Πολιτισµού, ενώ οι δραστηριότητες 4-5 (ηµερίδα, ψηφιακό υλικό) να ενταχθούν σε προτάσεις της Περιφέρειας 

για την επόµενη προγραµµατική περίοδο 2014-202.  

Να γίνει αντιστοίχως τροποποίηση του προϋπολογισµού της προγραµµατικής σύµβασης.     

 

 

 

 

 

                  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. 210/2013, «Έγκριση 

σύναψης Προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Υπ. 

Πολιτισµού και Τουρισµού και Πανεπιστηµίου Αιγαίου για την υλοποίηση του 

έργου «Ανάδειξη της Αρχαίας Ακρόπολης του Αγ. Φωκά και διασύνδεση µε την 
Νεκρόπολη της Κυµισάλας» µε προϋπολογισµό 110.000,00 ευρώ».  

 

 

                     Οι ενεργήσασες την τοιχοκόλληση   

 

 

 

1. Μ. Καραπιπέρη  

 

  

 

2. Α. Καβαλάρη  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΦΩΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ» 
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Στην Ρόδο σήμερα την ….. του μηνός ………… του 2013,  οι παρακάτω φορείς 

καλούμενοι στο εξής "Συμβαλλόμενοι." : 

1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη 

κ.  

     Γιάννη Μαχαιρίδη, κάτοικο Ρόδου, 

2. Το Υπουργείο Πολιτισ μού και Τουρισμού  νόμιμα  εκπροσωπούμενο α πό τη     

    Γενική  Γραμματέα Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, κάτοικο Αθηνών 

3. Το  «Πανε πισ τήμιο Αιγαίου - Ε ιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του      

            Πανεπισ τημίου   Αιγαίου», που εδρεύ ει……………………… 

 

 

συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα : 

 

ΆΡΘΡΟ 1 

Προοίμο 

Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση 

σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/A/2S.6.2002) «Για την προστασία των 

αρχαιοτήτωνκαι εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», 

β) την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/89348/19.9.08 Υ.Α. {ΦΕΚ 2032/Β/2.10.2008) «Μεταβίβαση 

δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Υπουργού" στους Γενικό Γραμματέας 

Προϊσταμένους 

Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 

Πολιτισμού» άρθρο 1 παρ. 34, 

γ) το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/5,8.91), 

δ) τις διατάξεις του Ν 3812/09 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα 

και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 234/28-12-09)» 

ε) το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/23.3.92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων», 

στ) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα 

του άρθρου 225 (ΦΕΚ 114/Α78.6.2006), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 225 του Ν. 

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

(Καλλικράτης)». 
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ζ. Την με αριθμ. …………….-2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 

θ. Την υπ.αριθμ. ………..-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου 

ι. Τον αριθμό καταχώρησης  ……… στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. 

 

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας για την εκπόνηση και την 
εφαρμογή του εν θέματι προγράμματος μελετών και έργων και προσδιορίζονται οι τρόποι 
και οι διαδικασίες υλοποίησης του. 

Περιεχόμενο της Σύμβασης 

Η παρούσα  Προγραμματική σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες 

που θα ισχύουν για την εκτέλεση του Προγράμματος και συγκεκριμένα: 

Το προοίμιο και 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). 

Τον φορέα εκτέλεσης του Προγράμματος (άρθρο 5). 

Τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης 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 αρμοδιότητες 

του (άρθρο 9) 

Τα προβλεπόμενα σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς — ρήτρες (άρθρο 

10) 

Τις Τροποποιήσεις της σύμβασης (άρθρο 11) 

Τα όρια της Σύμβασης και τις Τελικές Διατάξεις (άρθρο 12). 

 

ΆΡΘΡΟ 2  

Περιεχόμενο και στόχος του Προγράμματος 

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη και διαμόρφωση της αρχαίας 

ακρόπολης του Αγ. Φωκά και διασύνδεση με τη νεκρόπολη της Κυμισάλας  

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ενέργειες και μελέτες, όπως περιγράφονται 

στο επόμενο τρίτο άρθρο της Σύμβασης, που είναι απαραίτητες προκειμένου 

να προχωρήσει η αποκατάσταση και διαμόρφωση του μνημείου. 

Άρθρο 3 

                                           Αντικείμενο της Σύμβασης 
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1.Καθαρισμός του μονοπατιού «Σκαλί» - Αγ. Φωκάς –Μαρμαρούνια 

από βλάστηση και οριοθέτηση (χειρωνακτικά). 

2.Καθαρισμός βλάστησης περιμετρικά του τείχους (χειρωνακτικά) 

3.Ανασκαφή και ανάδειξη ιερών ακρόπολης και μνημείων νεκρόπολης 

4.Διοργάνωση ημερίδας 

5.Καταγραφή – Ταξινόμηση – Ψηφιοποίηση ανασκαφικών ευρημάτων και 

δεδομένων – μελέτη υλικού . 

Άρθρο 4 

Ισχύς της  Προγραμματικής 

Σύμβασης 

Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι ένα έτος. Χρόνος έναρξης 

θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσης. 

Άρθρο 5 

Φορέας υλοποίησης  του αντικειμένου της Σύμβασης 

Φορέας υλοποίησης του προαναφερθέντος  Προγράμματος ορίζεται το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Όλες σι μελέτες που θα εκτελεστούν θα υποβληθούν για έγκριση στη KB' ΕΠΚΑ 

και θα γίνουν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις σχετικές μελέτες. 

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί εργολαβία και με αυτεπιστασία και 

απολογιστικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

Άρθρο 6  

Προϋπολογισμός πόροι και τρόπος  χρηματοδότησης του 

Προγράμματος 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος, ανέρχεται στις εκατόν 

δέκα χιλ. ΕΥΡΩ (110.000,00) €. 

 Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο 

ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ (110.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 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 την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Η πληρωμή θα γίνεται, με βάση το πρόγραμμα των 

εκτελεσθεισών εργασιών μετά από βεβαίωση της επιτροπής του άρθρου 9, από 

την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 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 ή και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το κόστος ανάληψης της οποιασδήποτε 

υποχρέωσης του Πανεπιστημίου, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της 

παρούσας. 
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Άρθρο 7 

 Δικαιώματα, και, υποχρεώσεις  των Συμβαλλομένων 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 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 καταχώρηση στα έντυπα που τυχόν 

εκδοθούν. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού 

αναλαμβάνει μέσω της KB' ΕΠΚΑ Δωδεκανήσου που εδρεύει στη Ρόδο  

- να προβαίνει εγκαίρως σε επισημάνσεις, οδηγίες και εγκρίσεις κατά την 

κατασκευή του  έργου. 

- να υποβοηθά στην εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών, εφόσον 

απαιτηθούν        κατά την κατασκευή του έργου. 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναλαμβάνει την εκτέλεση του Προγράμματος 

σύμφωνα. με τα όσα ορίζονται στο Νόμο, στη Σύμβαση κλπ. Στο τέλος του 

έτους έργου υποχρεούται να υποβάλει στον αντισυμβαλλόμενο 

απολογισμό. 

 

Σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης (μερικής ή ολικής) της 

προγραμματικής σύμβασης λόγω μη συνδρομής των αναφερομένων στο ως 

άνω εδάφιο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τη 

μη υλοποίηση των όσων προβλέπονται στη σύμβαση αυτή. 

 

Άρθρο 8          

 Ιδιοκτησιακό καθεστώς - Χρήση 

χώρου 

Ο χώρος, στον οποίο θα εκτελεσθεί το έργο της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης, ανήκει στο ΥΠ.ΠΟ.Τ. και είναι κηρυγμένος 

αρχαιολογικός χώρος.

ΑΔΑ: ΒΙ6Μ7ΛΞ-6ΡΛ



Άρθρο 9 

Όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και 

αρμοδιότητες του. 

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης αυτής θα οριστεί με 

αποφάσεις των κατά περίπτωση αρμοδίων οργάνων, Επιτροπή αποτελούμενη 

από εκπροσώπους των συμβαλλομένων (με τους νόμιμους αναπληρωτές τους), 

ως ακολούθως: 

Α) από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ορίζεται ένας εκπρόσωπος με το νόμιμο 

αναπληρωτή του. 

Β) από το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού ορίζεται ένας εκπρόσωπος με το 

νόμιμο αναπληρωτή του. 

Γ) από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ορίζεται ένας εκπρόσωπος με το νόμιμο 

αναπληρωτή του. 

 Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει 

οποτεδήποτε τον εκπρόσωπο του στην Επιτροπή. 

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής, η εν γένει επίλυση 

των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται και η έγκριση ειδικότερων 

ρυθμίσεων στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. 

Άρθρο 10 

Αντισυμβατική Συμπεριφορά - Ρήτρες 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται 

όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο 

το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο 

χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από 

της πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να 

καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε 

θετική ή αποθετική ζημιά. 

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία, και 

την εφαρμογή των όρων της παρούσας θ« υπάγονται στην αρμοδιότητα των 

Δικαστηρίων. 

Άρθρο11  

Τροποποιήσεις της 

σύμβασης 

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα 

Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το 
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αντικείμενο, τους πόρους, το χρονοδιάγραμμα και λοιπούς όρους της σύμβασης 

καθώς επίσης και να παρατείνεται η διάρκεια της. 

                                                Άρθρο 12 

Όρια της Σύμβασης και 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. 

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, φορέας Λειτουργίας του χώρου 

του αρχαίου θεάτρου Λίνδου θα είναι η KB' ΕΠΚΑ. 

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και 

προς απόδειξη τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε τέσσερα 

πρωτότυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα Και δύο για την 

πληρωμή. 

  

 ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την Περιφέρεια    

Νοτίου Αιγαίου 

Ο Περιφερειάρχης 

 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ                                        

Για το Υπουργείο 

Πολιτισμού & Τουρισμού 

Γενική Γραμματέας 

 

 

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ 

Για το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου         ……………… 

 

 

…………………….. 
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