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από το πρακτικό της 16/15-07-2015

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 112 / 2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: «Περί έγκρισης σύναψης έγκρισης
σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Μυκόνου και του Πανεπιστημίου Πειραιώς».

Στη Μύκovo και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα τηv 15η του μηνός Ιουλίου του
έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβoύλιo, μετά την από 10-07-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ.
Λάμπρου Παναγιωτακόπουλου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι κατά την έναρξη, επί
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών, ήταν παρόντα τα δεκαεπτά (17) μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος
Η Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Άννα Καμμή

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ»

1. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
3. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
5. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
7. ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
8. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΑΝ
10. ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
11. ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»

12. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
13. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
14. ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (αποχώρησε κατά την λήξη του 14ου θέματος)
15. ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
16. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ « ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ»

17. ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ»
1. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
2. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
3. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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4. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
5. ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ (προσήλθε στο 4ο θέμα)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»

6. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
7. ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος)
8. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
9. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ « ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ»

10. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Άπαντες δικαιολογημένα απόντες

Παρόντος του Δημάρχου Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά, και του προέδρου της
Δημοτικής Κοινοτήτας Μυκονίων κ .Λαζαρίδη Δημήτριου ενώ δεν προσήλθε ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Άνω Μεράς αν και κλήθηκε νόμιμα.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και
εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερησίας διατάξεως έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο Μυκόνου
ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση του ως κάτωθι:

Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η συμμετοχή του Δήμου Μυκόνου σε
“Προγραμματική Σύμβασή  με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, η οποία αναφέρεται στην
υλοποίηση πιλοτικού - ερευνητικού προγράμματος αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης
δομών Δήμου Μυκόνου καθώς και  επιστημονικού - ερευνητικού προγράμματος για
την εξειδίκευση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής σε τοπικό επίπεδο, για την
εξεύρεση χρηματοδοτήσεων μέσω διαρθρωτικών ταμείων στην βάση μιας σύγχρονης
αναπτυξιακής πολιτικής”
Η μεταρρύθμιση που επετεύχθη μέσω του προγράμματος «Καλλικράτης» (ν.3852/2010),
θεμελίωσε, ομολογουμένως, μια νέα αρχιτεκτονική για την τοπική αυτοδιοίκηση. Από την
εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» η μορφή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για
την οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές όπως η κατάργηση
ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και η συνακόλουθη μεταφορά πληθώρας αρμοδιοτήτων και του προσωπικού
τους στους Δήμους, η κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, κλπ. Οι δε τρόποι υποστήριξης
του έργου των Δήμων ήταν μεταξύ άλλων η εφαρμογή της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας
(η οποία στην περίπτωση του Δήμου Μυκόνου απέτυχε), καθώς και ο θεσμός της διοικητικής
υποστήριξης. Κατόπιν τούτων, στην προσπάθεια περαιτέρω προαγωγής της κοινωνικής
ευημερίας και της συνοχής του κοινωνικού ιστού της χώρας η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να
έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, πόσο μάλλον στους νησιωτικούς δήμους  Στο πνεύμα αυτό,
κρίνεται σκόπιμη και επιτακτική η επαναξιολόγηση των δομών των OTA Α' Βαθμού,
προκειμένου να οδηγήσουν στην τροποποίηση των οικείων οργανισμών τους, με γνώμονα
τον εξορθολογισμό στη διάρθρωση των οργανωτικών τους δομών, τη μέγιστη αξιοποίηση
του υπηρετούντος προσωπικού και τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 4 Ν. 4024/2011, όπου-μεταξύ άλλων-
προβλέπεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης  των οργανικών  μονάδων των φορέων  του
δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, διενεργείται με αξιοκρατικά- επιστημονικά
κριτήρια, με τη συνδρομή και εξωτερικών συμβούλων. Παράλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις
της  παρ. 3 του άρθρου 67 του Ν. 4316/14, όπου ορίζεται ότι  οι προθεσμίες της παρ. 4 του
άρθρου 35 του ν. 4024/2011 παρατείνονται έως 30 Ιουνίου 2015 οι διαδικασίες για την
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Αξιολόγηση των Δομών του Δήμου.

Όπως αντιλαμβάνεστε, η λειτουργία μιας υπηρεσιακής δομής κάτω από την δαμόκλειο
σπάθη των κυρώσεων, ακόμη και ποινών σε κάθε λάθος και απόκλιση, καθιστούν το
περιβάλλον εργασίας στο Δήμο φοβικό, δυσκίνητο, μη αποτελεσματικό και παραγωγικό από
την μη απελευθέρωση δυνάμεων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις παρατηρούμενες
ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό, επιτείνει ακόμη περισσότερο το πρόβλημα.
Αποτέλεσμα, η Δημοτική Αρχή, οι Υπάλληλοι και οι δημότες, να βρίσκονται διαρκώς σε ρόλο
απολογούμενου, τόσο προς την πολιτεία, όσο και μεταξύ τους. Η μεν δημοτική αρχή να
δικαιολογεί τις πολιτικές της, οι δε υπάλληλοι να αιτιολογούν τυχόν υπηρεσιακές
καθυστερήσεις και αποκλίσεις επί των προβλέψεων και τέλος, οι πολίτες να «πληρώνουν» το
«μάρμαρο», με τυχόν αυξήσεις στα διάφορά δημοτικά τέλη και μεγάλες καθυστερήσεις στην
εξυπηρέτηση τους.

Παράλληλα, οπως όλοι γνωρίζουμε, η Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.), ή Πολιτική Συνοχής, όπως αποκαλείται, είναι ένα μέσο οικονομικής αλληλεγγύης,
με επιδίωξη την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, την κοινωνική συνοχή και την
κατάργηση των ανισοτήτων μεταξύ των Ελληνικών Περιφερειών, αλλά και τη
σύγκλιση των Περιφερειών της Χώρας μας, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Με την αλληλεγγύη επιδιώκονται, πραγματικά και μετρήσιμα οφέλη, για τους Πολίτες και τις
Περιφέρειες, πριμοδοτώντας, με αυξημένους χρηματικούς πόρους, τις Περιφέρειες που
υστερούν, χωρίς να αδιαφορούν για την ενίσχυση των υπόλοιπων Περιφερειών. Η Πολιτική
Συνοχής υλοποιείται, με συντονισμό και παρέμβαση σε όλους τους τομείς των
παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, την ενίσχυση των υποδομών και την
υλοποίηση έργων, που θα συμβάλλουν στους σκοπούς αυτούς, καθώς και στις
διασφαλίσεις (θεσμικές, περιβαλλοντικές, πολιτισμικές), που έχουν κατακτήσει και
απολαμβάνουν οι πιο αναπτυγμένες περιοχές της Ευρώπης.

Πιο συγκεκριμένα, για την Πολιτική Συνοχής, τα τελευταία χρόνια, η εν λόγω Ευρωπαϊκή
Πολιτική υιοθέτησε ένα νέο μοντέλο Περιφερειακής, Οικονομικής Ανάπτυξης. Έτσι, αυτή
μετεξελίχθηκε, από πολιτική με στόχο την αποζημίωση περιοχών, λόγω των μειονεκτημάτων
τους, σε μια πολιτική σχεδιασμένη να βελτιώσει την Περιφερειακή Ανάπτυξη και την
Ανταγωνιστικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η ολοκληρωμένη προσέγγιση μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά
πολύτιμη. Η έμφαση σε ένα τομέα πολιτικής, φέρνω ως παράδειγμα τις μεταφορές, που
έχουν ιδιαίτερη σημασία για το Δήμο μας, δεν έχει κανένα νόημα, αν δεν συνυπολογιστούν, ο
περιβαλλοντικός, ο κοινωνικός και άλλοι οικονομικοί τομείς πολιτικής.

Σχετική μελέτη της Ε.Ε., κατέδειξε ότι, η οικονομική ανάπτυξη δεν εξαρτάται απλώς από τη
διαθεσιμότητα των πόρων, αλλά και από το πώς μπορεί να γίνει αποτελεσματική διαχείριση
αλληλένδετων παραγόντων ανάπτυξης. Μάλιστα, για να δώσουμε ένα ακόμη παράδειγμα,
που συνιστά το κυρίαρχο συμπέρασμα σχετικής έκθεσης του Ο.Ο.Σ.Α., δεν αρκεί η βελτίωση
των υποδομών προκειμένου να επιτύχουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Απαιτείται οι
υποδομές να συνδυασθούν με βελτιώσεις στην Εκπαίδευση και την Καινοτομία, προκειμένου
ο συνολικός αντίκτυπος που θα υπάρξει, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και στις επενδύσεις, να
θεμελιώνει και να εγγυάται μια πορεία με σταθερότητα και προοπτική!

Ομοίως, ακόμη κι αν η έρευνα και η ανάπτυξη επικεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο Τομέα ή
σε μια Περιφέρεια, αυτό δεν συνεπάγεται απαραιτήτως ότι, τα οφέλη θα γίνουν αισθητά μόνο
στην οικεία περιοχή. Η απόδοση μιας περιοχής σε ένα συγκεκριμένο τομέα, μπορεί
συχνά να συνδέεται στενά και με την απόδοση μιας άλλης. Στο πλαίσιο αυτό, το
ασφαλές συμπέρασμα είναι ότι, πρέπει να αποφεύγεται η ανάπτυξη μεμονωμένων
στρατηγικών, Περιφερειακής, Οικονομικής Ανάπτυξης.
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Υπό το συγκεκριμένο, ρεαλιστικό πρίσμα, είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε ότι, η
συγκυρία της νομοθέτησης του νέου πλαισίου, για την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση, μέσα από το Ν.3852/10 (¨Σχέδιο Καλλικράτης¨), αλλά και η αδιαμφισβήτητα
αρνητική δημοσιονομική κατάσταση του ελληνικού κράτους, παρά τις δυσκολίες, που όλοι
γνωρίζουμε και βιώνουμε, μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες αυστηροποίησης και
προτυποποίησης του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Χώρας μας, σε όλα τα επίπεδα.

Με βάση τα παραπάνω κάθε Δήμος, με τα χαρακτηριστικά του Δήμου Μυκόνου, δεν
αρκεί να σχεδιάσει από μόνος του το μέλλον του, που θα τον οδηγήσει σε μια
λειτουργική και χρηστή διαχείριση. Καλείται, παράλληλα, να κινητοποιήσει και όλες
τις άλλες παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, με τη στενή και την ευρύτερη έννοια του
όρου. Με πρωταρχικό στόχο, την Απασχόληση, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, και την
Προστασία του Περιβάλλοντος.

Στόχος του έργου είναι αφενός η αξιολόγηση και αναδιοργάνωση δομών του Δήμου και
αφετέρου η διαμόρφωση ενός πλαισίου για την εξειδίκευση της Περιφερειακής Πολιτικής σε
τοπικό επίπεδο με βάση την πρακτική και επιστημονική τεκμηρίωση έτσι ώστε η Πολιτική
αυτή να αποτελέσει το κρίσιμο μέσο για την υλοποίηση των δημοτικών πολιτικών

Ειδικότερα κυρίαρχος στόχος, που υπηρετεί η Προγραμματική Σύμβασης του Δήμου
Μυκόνου, με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, είναι αφενός η συνεργασία μας, για υλοποίηση
του ερευνητικού έργου «Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση δομών Δήμου Μυκόνου -
Εξειδίκευση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής σε τοπικό επίπεδο, για την εξεύρεση
χρηματοδοτήσεων μέσω διαρθρωτικών ταμείων στην βάση μιας σύγχρονης
αναπτυξιακής πολιτικής». Αφετέρου, στοχεύουμε στη διαμόρφωση ενός πλαισίου, για
την εξειδίκευση της Περιφερειακής Πολιτικής, σε υπερτοπικό επίπεδο, σε επίπεδο
Νοτίου Αιγαίου, με βάση την πρακτική και επιστημονική τεκμηρίωση. Ώστε, η
Πολιτική αυτή, να αποτελέσει το κρίσιμο μέσο για την υλοποίηση των Δημοτικών
Πολιτικών, ενταγμένων σε μια συμπληρωματική φιλοσοφία, όπως άλλωστε απαιτεί το
νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο, και με τη φιλοδοξία, η κοινή πολιτική, στο τέλος, να
αναδειχθεί, όχι απλά η βέλτιστη για τον πολύπαθο τόπο μας, αλλά μια Ευρωπαϊκή,
«Καλή Πρακτική».

Σε στρατηγικό επίπεδο, στόχος της Προγραμματικής Σύμβασης – Συνεργασίας, του Δήμου
Μυκόνου και του Εργαστηρίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων
Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι η κατάρτιση της στρατηγικής για ένα Σχέδιο
Ολοκληρωμένης, Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ) του δήμου, το οποίο, ας μου επιτραπεί η
έκφραση, «θα κουμπώνει» σ΄ ένα ευρύτερο Σχέδιο Ολοκληρωμένης, Βιώσιμης Ανάπτυξης
της ευρύτερης περιοχής.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και με βάση:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 («Προγραμματικές Συμβάσεις»).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 203-207 του Ν. 3463/ 2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006).
3. Την παράγραφο 1 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010)  «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροπ. με την παράγραφο κα΄ του άρθρου 18 του ν.3870/2010
(ΦΕΚ Α΄138/9.8.2010)

4. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010)  «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με την ν παρ. 9 και 10 του άρθρου 8 του Ν.
4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/1981 «Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών για την
εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» και την κοινή
Υπουργική Απόφαση Β1/819/20-12-88 (ΦΕΚ 920Β/21-12-88) «Περί συστάσεως
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Ειδικών Λογαριασμών για την Χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων κτλ που
εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα».

6. Το  αριθ. πρωτ. 408/7-2-2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ περί σύστασης επιτροπής
αναφορικά με την αξιολόγηση των δομών της Τ.Α. και των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων.

7. Το αριθ.  πρωτ.  2329/5-8-2013 έγγραφο της ΚΕΔΕ περί  αξιολόγησης δομών Τ.Α.,
όπου προτείνει στους Δήμους να προχωρήσουν στην αξιολόγηση των δομών τους ,
αξιοποιώντας τους πρότυπους ΟΕΥ και το κείμενο «Προδιαγραφές του Έργου των
ομάδων Αξιολόγησης και Αναδιοργάνωσης των Δήμων» του ΥΠ.ΕΣ.

8. Τις διατάξεις της παρ.  4 άρθρου 35 Ν. 4024/2011

Προτείνουμε την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Πειραιά για την
παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Μυκόνου στην
αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των δομών του Δήμου Μυκόνου και των Νομικών
Προσώπων του – καθώς και στην Εξειδίκευση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής σε
τοπικό επίπεδο, για την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων μέσω διαρθρωτικών ταμείων
στην βάση μιας σύγχρονης αναπτυξιακής πολιτικής» και περιλαμβάνει τα εξής:

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Π.Ε.1: Αξιολόγηση και
αναδιοργάνωση δομών Δήμου
Μυκόνου

1.1 Αξιολόγηση δομών του Δήμου 1 μήνα από την
υπογραφή της Σύμβασης

1.2 Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και
Στελέχωσης δομών

2 μήνες από την
υπογραφή της Σύμβασης

1.3 Έκθεση Αξιολόγησης της
Αναδιοργάνωσης

9 μήνες από την
υπογραφή της Σύμβασης

Π.Ε.2: Εξειδίκευση της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής σε
τοπικό επίπεδο, για την εξεύρεση
χρηματοδοτήσεων μέσω
διαρθρωτικών ταμείων στην βάση
μιας σύγχρονης αναπτυξιακής
πολιτικής

2.1 Έκθεση Αναπτυξιακής
Διάστασης της περιοχής σε σχέση
με την πολιτική Συνοχής και τα νέα
χρηματοδοτικά εργαλεία

3 μήνες από την
υπογραφή της Σύμβασης

2.2 Έκθεση Αναπτυξιακών
Προοπτικών και χρηματοδοτήσεων

5 μήνας από την
αποδοχή του
Παραδοτέου 2.1

Στόχος του έργου είναι αφενός η αξιολόγηση και αναδιοργάνωση δομών του Δήμου και
αφετέρου η διαμόρφωση ενός πλαισίου για την εξειδίκευση της Περιφερειακής Πολιτικής σε
τοπικό επίπεδο με βάση την πρακτική και επιστημονική τεκμηρίωση έτσι ώστε η Πολιτική
αυτή να αποτελέσει το κρίσιμο μέσο για την υλοποίηση των δημοτικών πολιτικών.

Ειδικότερα στόχος του έργου είναι:
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α) η καλύτερη αναδιοργάνωση των υπαρχόντων δομών του Δήμου Μυκόνου και κατ΄
επέκταση η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και η κατάλληλη
αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα,
β) η επίλυση προβλημάτων συναρμοδιοτήτων, κενού αρμοδιοτήτων, επικαλύψεων καθώς και
χρόνιων προβλημάτων, και η πλήρης προσαρμογή στις απαιτήσεις του Ν. Καλλικράτης.
γ) η προετοιμασία διοικητικών οργανικών υποδομών για την εφαρμογή νέων μεθόδων
διοίκησης.
δ) η απόκτηση από πλευράς του δήμου μιας ευέλικτης και περισσότερο αποτελεσματικής
δομής.
ε) η συνεχής υποστήριξη του Δήμου στη διαδικασία προσαρμογής στα νέα δεδομένα.
Στ) Η εξειδίκευση των αναπτυξιακών κατευθύνσεων και στρατηγικών στόχων του ΠΕΠ της
Χωρικής σας Ενότητας για την περιοχή του Δήμου Μυκόνου, εξασφαλίζοντας παράλληλα με
τις αναγκαίες συνέργειες τόσο με τα λοιπά Επιχειρησιακά Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ
(ΣΕΣ) 2014-2020 όσο και με τις παράλληλες πολιτικές και προγράμματα, εθνικά και
ευρωπαϊκά

Η επιλογή του Πανεπιστημίου Πειραιώς έγινε με γνώμονα ότι, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς
ήταν εκείνο που, συνέταξε και υλοποίησε την Εξειδίκευση του Οδικού Χάρτη και την
εκπόνηση σχεδίων δράσης των μεταρρυθμίσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (στο
πλαίσιο του  Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ΥΠ.ΕΣ, Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.ΠΕ, Ομοσπονδιακού
Υπουργείου Οικονομικών και Τεχνολογίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας και TASK-FORCE-GR), στο πλαίσιο της Πράξης «Εξειδίκευση Οδικού χάρτη
- Παρατηρητήριο  Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - Αναδιοργάνωση Δομών».

Στο πλαίσιο αυτού του έργου, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς συνέβαλε καθοριστικά στην
κατάρτιση του πλαισίου προετοιμασίας των Ο.Τ.Α για την βελτίωση των Δομών και
Διαδικασιών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, ενώ παράλληλα
κατάρτισε Ειδικό Πρόγραμμα Ενεργειών, για την Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού,
ενόψει του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020. Παράλληλα, έχοντας αξιοσημείωτη εμπειρία στην
κατάρτιση, υλοποίηση και αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων όλων των επιπέδων
(εθνικό, περιφερειακό, νομαρχιακό, τοπικό), είναι σε θέση να υποστηρίξει τους Ο.Τ.Α.,
τόσο στην αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των δομών των Οργανισμών τους, όσο
και στην επιλογή και αξιολόγηση εκείνων των μέσων πολιτικής, που θα προσφέρουν
τα μέγιστα αποτελέσματα για την εκτέλεση σημαντικών Έργων και Δράσεων Τοπικής
Ανάπτυξης, εστιασμένων στις ανάγκες και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της
περιοχής μελέτης και αναφοράς του Δήμου Μυκόνου.

Η πρόσφατη -και απόλυτα συναφής με το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης-
εμπειρία της Επιστημονικής Ομάδας του Εργαστηρίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών
και Προγραμμάτων Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιά, σε ζητήματα προετοιμασίας για
τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, Τοπικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού,
διαμόρφωσης Τοπικών Ευρωπαϊκών Χωρικών Πολιτικών κ.ά., της επιτρέπει να διαθέτει τη
γνώση, την εμπειρία, αλλά και την αναγκαία επιστημονική επάρκεια, για να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις εξειδίκευσης των Κανονισμών των Διαρθρωτικών
Ταμείων της Ε.Ε. σε τοπικό επίπεδο, αλλά και της προγραμματικής εξειδίκευσης της
Εθνικής Περιφερειακής Πολιτικής, όπως προκύπτει από το θεσμικό πλαίσιο (Εγκύκλιοι
κ.λπ.) του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Οι διεθνείς και
ευρωπαϊκές συνεργασίες του Εργαστηρίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών και
Προγραμμάτων Ανάπτυξης, δύνανται να αποτελέσουν συστατικό στοιχείο της
εξωστρέφειας, που επιδιώκει ο Δήμος Μυκόνου, στόχος που αναμένεται να επιτευχθεί
μέσω τέτοιων συνεργασιών.

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στις 70.000€ ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ (16.100€ ευρώ) και η συνολική του διάρκεια είναι 9 μήνες από την υπογραφή της
Σύμβασης
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Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των συμβούλων ενώ επί των ερωτημάτων τους
τοποθετήθηκαν παρευρισκόμενοι εκπρόσωποι καθηγητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τους συμβούλους ν’αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση , αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
καθώς και ,
 Τις διατάξεις του Ν.3463/2006
 Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7.6.2010)
 Τα όσα ειπώθηκαν και καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία,

Α. Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, η αναγκαιότητα της οποίας έγκειται στα όσα αναφέρονται
στην καταχωρηµένη στο ιστορικό της παρούσας απόφασης εισήγηση του
κ.Δημάρχου Μυκόνου , το σχέδιο της οποίας έχει ως κάτωθι και αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στο πλαίσιο, λοιπόν, όσων συνολικά προανέφερα, εισηγούμαι στο Σώμα (Δημοτικό
Συμβούλιο), την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία έχει ως εξής:

«Στην Μύκονο, σήμερα, ……. του μηνός ………….. του έτους 2015, ημέρα ……………….,
στο Δημαρχείο Μυκόνου , οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι και οι συνυπογράφοντες την
παρούσα:

1. Ο Δήμος Μυκόνου, που εδρεύει στον Μύκονο (Γυαλός Ακτή Καμπάνη, Τ.Κ.
846 00 , με Α.Φ.Μ. 090235079, Δ.Ο.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ, και εκπροσωπείται νόμιμα
για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον κ. Κωνσταντίνο Κουκά,
Δήμαρχο του Δήμου Μυκόνου.

2. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, εκπροσωπούμενο νόμιμα από τον Πρύτανή
του, Καθηγητή Νικόλαο Γεωργόπουλο [….]

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 («Προγραμματικές

Συμβάσεις»).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010)  «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με την ν παρ. 9 και 10 του
άρθρου 8 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α΄.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/1981 «Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών για
την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» και
την κοινή Υπουργική Απόφαση Β1/819/20-12-88 (ΦΕΚ 920Β/21-12-88) «Περί
συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών για την Χρηματοδότηση Ερευνητικών
Έργων κτλ που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα».

4. Την υπ’ αριθ. Κ.Α./679/22-8-96 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της απόφασης με αριθ. Β1/819 Σύσταση Ειδικών
Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών
Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα της χώρας».

5. Το άρθρο 36 του Νόμου 3794/2009 με το οποίο κυρώνεται η Υπουργική
Απόφαση υπ’ αριθ. 679/1996.
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6. Το άρθρο 36 του Νόμου 3848/2010 «Θέματα των Ειδικών Λογαριασμών
Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι.».

7. Την υπ’ αριθμόν 20151110/ 26-2-2015 Απόφαση του Πρύτανη Πανεπιστημίου
Πειραιά, περί «Ίδρυση Εργαστηρίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών και
Προγραμμάτων Ανάπτυξης στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού του»
(ΦΕΚ 410Β/ 24-3-2015).

8. Το  αριθ. πρωτ. 408/7-2-2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ περί σύστασης επιτροπής
αναφορικά με την αξιολόγηση των δομών της Τ.Α. και των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων.

9. Το αριθ.  πρωτ.  2329/5-8-2013 έγγραφο της ΚΕΔΕ περί  αξιολόγησης δομών Τ.Α.,
όπου προτείνει στους Δήμους να προχωρήσουν στην αξιολόγηση των δομών τους ,
αξιοποιώντας τους πρότυπους ΟΕΥ και το κείμενο «Προδιαγραφές του Έργου των
ομάδων Αξιολόγησης και Αναδιοργάνωσης των Δήμων» του ΥΠ.ΕΣ.

10. Τις διατάξεις της παρ.  4 άρθρου 35 Ν. 4024/2011
11. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 3/4/2015 του Τμήματος Διεθνών

και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και
Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σχετικά με τον ορισμό του
Καθηγητή Άγγελου Κότιου ως διευθυντή του Εργαστηρίου Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης.

12. Την υπ’ αριθ……/….... απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μυκόνου.

13. Την υπ’ αριθ. …./….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μύκονου.

14. Την ανάγκη επιστημονικής υποστήριξης του Δήμου Μυκόνου και την
εκπεφρασμένη βούληση του Δήμου Μυκόνου και του Πανεπιστημίου Πειραιώς
για την ανάδειξη του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Ακαδημαϊκών
Ιδρυμάτων, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας και
την προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος, από την ισότιμη πρόσβαση
μειονεκτικών περιοχών σε ολοκληρωμένες χρηματοδοτήσεις, για την άρση
των γεωγραφικών και άλλων αδυναμιών των αναπτυξιακών δρώντων.

σ υμφων ο ύν,  σ υν ομο λο γο ύν  κα ι  σ υναπ οδέ χο ντα ι  τα  ακ όλ ο υθα:

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

i. Οι συμβαλλόμενοι συμπράττουν, με την παρούσα προγραμματική σύμβαση, στην
υποστήριξη του Δήμου Μυκόνου  στην αξιολόγηση και αναδιοργάνωση δομών
Δήμου Μυκόνου - Εξειδίκευση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής σε τοπικό
επίπεδο, για την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων μέσω διαρθρωτικών ταμείων
στην βάση μιας σύγχρονης αναπτυξιακής πολιτικής, δυνάμει των άρθρων 32-36
& 96 του Κανονισμού (Ε.Ε) 1303/2013.

ii. Το έργο θα υλοποιηθεί σε 2 διακριτές φάσεις, οι οποίες αναλύονται στο παράρτημα
της παρούσης.

iii. Ο πρώτος συμβαλλόμενος Δήμος Μυκόνου, συμβάλλεται ως κύριος του έργου.
iv. Το δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ως φορέας

υλοποίησης του Ερευνητικού Προγράμματος.
v. Την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση συνυπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος

του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά, το οποίο θα αποτελεί το
φορέα επίβλεψης της διαχείρισης και της υλοποίησης του οικονομικού
αντικειμένου του ερευνητικού έργου, όπως αυτό περιγράφεται λεπτομερώς
(αντικείμενο, σκοπός, μεθοδολογία, περιεχόμενο) στην παρούσα και στο
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vi. Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και υπογράφεται
από τα συμβαλλόμενα μέρη. Ο  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του
Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΚΕΠΠ), εκπροσωπούμενο νόμιμα από τον
Αναπληρωτή Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγητή κ. Θεμιστοκλή
Παναγιωτόπουλο, και ενεργεί στο πλαίσιο και σύμφωνα με το Π.Δ. 432/81, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν ΚΥΑ/679/22.08.1996 Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων  (ΦΕΚ 826
Β/10.09.1996), και η οποία έχει κυρωθεί με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α
156/2-9-2009) και τροποποιηθεί με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/19-5-
2010).

vii. Την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση συνυπογράφει ο Καθηγητής Άγγελος
Κότιος, μέλος ΔΕΠ και Διευθυντής του Εργαστηρίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών
πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης, ως υπεύθυνος καθολικής
συμβουλευτικής επιστημονικής υποστήριξης για τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση του αναφερόμενου έργου

viii. Ο Δήμος Μυκόνου, ως κύριος του έργου, έχει την ευθύνη της χρηματοδότησης,
του σχεδιασμού και της υποστήριξης του έργου.

ix. Επίσης, ο Δήμος Μυκόνου, πέραν της χρηματοδότησης, συμβάλλει ενεργά στην
υλοποίηση του έργου με την παροχή όλου του απαραίτητα καταρτισμένο
προσωπικού, καθώς και τον σχεδιασμό των επί μέρους παρεμβάσεων με
δεδομένη την άριστη γνώση των τοπικών θεμάτων. Επιπροσθέτως, ως φορέας
σχεδιασμού έχει την υποχρέωση να παράσχει, μέσω των υπηρεσιών του,
καθολική υποστήριξη προς τους Επιστημονικούς Συνεργάτες από το
Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

x. Η ερευνητική ομάδα του Καθηγητή κ. Άγγελου Κότιου, ως φορέας σχεδιασμού
και υλοποίησης, έχει την υποχρέωση να παράσχει, μέσω της εξειδικευμένης
επιστημονικής τεχνογνωσίας και εμπειρίας που διαθέτει, καθολική
συμβουλευτική υποστήριξη προς το Δήμο Μυκόνου , για την υλοποίηση και
διαχείριση του έργου, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης
συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος.

xi. Η ερευνητική ομάδα, υπό τον Καθηγητή, κ. Άγγελο Κότιο, υποχρεούται να
παράσχει με δικά της έξοδα και ευθύνη το σύνολο των συμφωνηθέντων
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις φάσεις εκτέλεσης του Έργου που προβλέπονται από
την παρούσα Σύμβαση και το συνημμένο Παράρτημα.

xii. Ειδικότερα, τα Παραδοτέα του Έργου περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της
παρούσας σύμβασης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

xiii. Η αναφερθείσα παροχή Ερευνητικού Έργου Επιστημονικής Υποστήριξης, που
θα δοθεί στο Δήμο Μυκόνου , υπό τη μορφή του παραδοτέου, θα προετοιμασθεί
και θα παραδοθεί σε έντυπη μορφή καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (σε
αρχεία της μορφής MS-word ή Acrobat Reader-pdf).

xiv. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, μέσω του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, έχει την υποχρέωση να επιβλέπει την υλοποίηση και τη διαχείριση
του έργου με τις διαδικασίες που προβλέπονται με την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

i. Η Ερευνητική Ομάδα, υπό τον Καθηγητή, κ. Άγγελο Κότιο, αναλαμβάνει να
υποστηρίξει την υλοποίηση του έργου σε χρονικό διάστημα (9) μηνών, από
την υπογραφή της παρούσας.

ii. Χρονολογία περάτωσης του έργου, από την Ερευνητική Ομάδα, υπό τον
Καθηγητή κ. Άγγελο Κότιο, είναι αυτή της κατάθεσης του οριστικού παραδοτέου
του έργου όπως περιγράφεται στην παρούσα.
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iii. Τυχόν διευκρινίσεις ή επεξηγηματικές οδηγίες ή συμπληρωματικές εργασίες,
επί του περιεχομένου του προσαρτήματος της μελέτης, μπορεί να
πραγματοποιηθούν εντός είκοσι (20) ημερών από την έναρξη εκπόνησης κάθε
φάσης του έργου μετά από αίτημα του πρώτου των συμβαλλομένων ή του
φορέα υλοποίησης του έργου, δια της Επιτροπής Παρακολούθησης αυτού.

iv. Εφ’ όσον η Επιτροπή Παρακολούθησης διαπιστώσει σοβαρές αποκλίσεις ή
ελλείψεις των παραδοτέων φάσεων, ο φορέας υλοποίησης οφείλει εντός δέκα
πέντε (15) ημερών να επιφέρει τις ανάλογες διορθώσεις κατόπιν εντολής
αυτής, προκειμένου να παραληφθεί το έργο και να πραγματοποιηθούν οι
διαδικασίες διαβούλευσης. Εφ’ όσον υπάρξει υπέρβαση των προθεσμιών, οι
χρόνοι αυτοί, για μεν την πρώτη φάση αφαιρούνται συνολικά από τον χρόνο της 2ης

φάσης, για δε τη δεύτερη φάση επιβάλλεται ποινική ρήτρα, η οποία θα αποφασιστεί
από την Επιτροπή Παραλαβής, μετά τις δέκα πέντε (15) πρώτες μέρες.

a. Εφ’ όσον οι διορθώσεις δεν πραγματοποιηθούν εντός είκοσι (20)
ημερών, ο πρώτος των συμβαλλομένων διατηρεί το δικαίωμα λύσης
της σύμβασης σε βάρος των υπολοίπων συμβαλλομένων. Τυχόν
μικρής έκτασης απαιτούμενες διορθώσεις της 1ης φάσης μπορεί κατά
την κρίση της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης να
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της 2ης φάσης.

b. Η έγκριση του δεύτερου μέρους (τελικού) του έργου θα
πραγματοποιηθεί εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του. Μετά
την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος η μελέτη θα θεωρηθεί
ως εγκριθείσα.

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

i. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση χρηματοδοτείται από τον πρώτο
συμβαλλόμενο και κύριο του έργου Δήμο Μυκόνου , ως εξής:  Το συνολικό ποσό
της είναι εβδομήντα χιλιάδες (70.000€), πλέον ΦΠΑ 23%, που ισοδυναμεί με
δέκα έξι χιλιάδες εκατό ευρώ (16.100€). Ήτοι, συνολικά ογδόντα έξι χιλιάδες εκατό
ευρώ (86.100€), που  θα καταβληθεί ως κάτωθι:

ΠΑΚΕΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΤΕΛ.

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗ

Π.Ε.1: Αξιολόγηση
και
αναδιοργάνωση
δομών Δήμου
Μυκόνου

1.1 Αξιολόγηση δομών
του Δήμου 10.000,00 2.300,00 12.300,00

1 μήνα από
την
υπογραφή
της
Σύμβασης

1.2 Σχέδιο
Αναδιοργάνωσης και
Στελέχωσης δομών

15.000,00 3.450,00 18.450,00

2 μήνες από
την
υπογραφή
της
Σύμβασης

1.3 Έκθεση Αξιολόγησης
της Αναδιοργάνωσης 5000 1.150,00 6.150,00

9 μήνες από
την
υπογραφή
της
Σύμβασης

Π.Ε.2: Εξειδίκευση
της Ευρωπαϊκής

2.1 Έκθεση Αναπτυξιακής
Διάστασης της περιοχής 20.000,00 4.600,00 24.600,00 3 μήνες από

την
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Πολιτικής Συνοχής
σε τοπικό
επίπεδο, για την
εξεύρεση
χρηματοδοτήσεων
μέσω
διαρθρωτικών
ταμείων στην
βάση μιας
σύγχρονης
αναπτυξιακής
πολιτικής

σε σχέση με την πολιτική
Συνοχής και τα νέα
χρηματοδοτικά εργαλεία

υπογραφή
της
Σύμβασης

2.1 Έκθεση Αναπτυξιακών
Προοπτικών και
χρηματοδοτήσεων

20.000,00 4.600,00 24.600,00

5 μήνες από
την
αποδοχή
του
Παραδοτέου
2.1

ΣΥΝΟΛΑ 70.000,00 16.100,00 86.100,00

ii. Για την πληρωμή, θα εκδίδεται Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, και σε κάθε
περίπτωση τα ισχύοντα, βάσει νόμου, νόμιμα παραστατικά.

iii. Η πρόοδος του έργου θα βεβαιώνεται γραπτώς, με βεβαίωση από τον
Επιστημονικό Υπεύθυνο και την «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», που
ορίζεται παρακάτω.

iv. Το ως άνω ποσό χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Μυκόνου  υπό Κ.Α:
00.6736.0000 και τίτλο «Προγραμματική Σύμβασή  με το Πανεπιστήμιο
Πειραιώς, η οποία αναφέρεται στην υλοποίηση πιλοτικού - ερευνητικού
προγράμματος αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης  δομών Δήμου Μυκόνου
καθώς και  επιστημονικού - ερευνητικού προγράμματος για την εξειδίκευση της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής σε τοπικό επίπεδο, για την εξεύρεση
χρηματοδοτήσεων μέσω διαρθρωτικών ταμείων στην βάση μιας σύγχρονης
αναπτυξιακής πολιτικής», ποσού ογδόντα έξι χιλιάδες εκατό ευρώ (86.100,00€),
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που είναι εγγεγραμμένο στον Προϋπολογισμό του
Οικονομικού Έτους 2015, του πρώτου συμβαλλομένου.

v. Η παραπάνω αμοιβή καλύπτει:
 Αμοιβές προσωπικού.
 Γενικά έξοδα.
 Φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις και κρατήσεις.
 Αναλώσιμα – Εκτυπώσεις.
 Έξοδα μετακινήσεων.
 Κρατήσεις 10% της Επιτροπής Ερευνών.

vi. Η διαχείριση της χρηματοδότησης του προγράμματος θα γίνει με ευθύνη του
Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και τα ποσά θα κατατίθενται, από
το Δήμο Μυκόνου , στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, του
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

ΑΡΘΡΟ 4
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

i. Επιστημονικός Υπεύθυνος ορίζεται ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς
κ. Άγγελος Κότιος.

ii. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι υπεύθυνος προσωπικά για την υποβολή,
στον κύριο του έργου, όλων των εγγράφων και στοιχείων που απαιτούνται, για
την άσκηση των δικαιωμάτων αυτού, από την παρούσα και τις κείμενες διατάξεις,
και αποτελεί τον επιστημονικό σύνδεσμο μεταξύ του κυρίου και του φορέα
υλοποίησης του έργου.

iii. Ο Επιστημονικώς Υπεύθυνος εκπροσωπεί και κατευθύνει την Επιστημονική -
Ερευνητική  Ομάδα, κατά την εκτέλεση των εργασιών του Έργου, έχοντας την
ευθύνη για την επιστημονική  και διοικητική διεκπεραίωση αυτού.
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iv. Για την εκτέλεση του έργου και με ευθύνη του φορέα υλοποίησης συγκροτείται
Ομάδα Έργου. Την ευθύνη κατανομής της εργασίας, ανάμεσα στα μέλη της ομάδας
έργου και του συντονισμού της ομάδας, έχει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου.

v. Για τις ανάγκες επαρκούς εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης, με ευθύνη του Επιστημονικού Υπευθύνου, συγκροτείται  Επιστημονική
– Ερευνητική,  με κατ’ ελάχιστον την κάτωθι σύνθεση εξωτερικών συνεργατών
(πέραν του Ερευνητικού – Επιστημονικού μόνιμου Προσωπικού που θα
απασχοληθεί είτε αδαπάνως, είτε με αμοιβή για τις ανάγκες του έργου):

 Επιστημονικός Υπεύθυνος
 Οικονομολόγος
 Στατιστικός
 Μέλος ΔΕΠ Οικονομολόγος
 Χωροτάκτης - Πολεοδόμος
 Χωροτάκτης - Πολεοδόμος
 Νομικός
 Πολιτικός Μηχανικός
 Μέλος ΔΕΠ Νομικός
 Μέλος ΔΕΠ Οικονομολόγος
 Ειδικός σε θέματα Πληροφορικής
 Ειδικός σε θέματα Περιβάλλοντος
 Ειδικός σε θέματα Τουρισμού
 Ειδικός σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού

vi. Οι ανωτέρω αναθέσεις των εξωτερικών συνεργατών θα επιτευχθούν, είτε με
διαδικασίες συμβάσεων ορισμένου χρόνου, είτε με διαδικασίες μίσθωσης έργου,
σύμφωνα πάντοτε με τη σχετική Νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις της
Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

.
ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ –
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

i. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, Καθηγητής κ.
Άγγελος Κότιος ευθύνεται έναντι του Δήμου Μυκόνου και δεσμεύεται για την
ορθή εκτέλεση και πλήρη περάτωση του έργου. Η Ερευνητική Ομάδα, υπό τον
Καθηγητή κ. Άγγελο Κότιο έχει την αποκλειστική ευθύνη του φυσικού
αντικειμένου του ερευνητικού προγράμματος που του ανατίθεται με την
παρούσα σύμβαση, το οποίο υποχρεούται να εκτελέσει σύμφωνα με τις
επικρατούσες επιστημονικές μεθόδους και τεχνικές, για έργα αυτής της κατηγορίας.

ii. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου,
Καθηγητής κ. Άγγελος Κότιος, και το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστήμιου
Πειραιώς, συνομολογείται ότι έχουν λάβει γνώση των απαιτήσεων του Δήμου
Μυκόνου .

iii. Καμία αξίωση ή απαίτηση από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, για πρόσθετη
πληρωμή ή χρονική παράταση δεν θα δικαιολογείται ή αναγνωρίζεται λόγω
ελλιπούς ενημέρωσης, παρερμηνείας ή εσφαλμένης εκτίμησης οποιουδήποτε
θέματος αναφερομένου στις καθορισμένες απαιτήσεις ή τους όρους για οποιοδήποτε
λόγο ή αιτία.

iv. Το Πανεπιστήμιο Πειραιά εκπληρώνει όλες τις συμβατικές της υποχρεώσεις
που απορρέουν από την σύμβαση αυτή, επιδεικνύοντας την προσήκουσα
ικανότητα, επιδεξιότητα, μέριμνα και επιμέλεια που απαιτείται για τον σκοπό αυτό.

v. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και η Ερευνητική Ομάδα, υπό τον Καθηγητή κ.
Άγγελο Κότιο, υποχρεούται να διαθέσει, με δική της ευθύνη και δαπάνες, το
προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της, που
προκύπτουν από τη Σύμβαση αυτή.

vi. Η Ερευνητική Ομάδα, δια του Επιστημονικού Υπευθύνου, ενημερώνει χωρίς
υπαίτια βραδύτητα εγγράφως το Δήμο Μυκόνου και την Κοινή Επιτροπή
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vii. Παρακολούθησης, για την πρόοδο του έργου, μία (1) φορά το τρίμηνο, είτε
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε με έγγραφη επιστολή προς το νόμιμο
εκπρόσωπο του Δήμου Μυκόνου .

viii. Η έγγραφη ενημέρωση δεν μεταβάλλει τις συμβατικές δεσμεύσεις των μερών
και δεν έχει ως συνέπεια την, υπό οποιαδήποτε έννοια, αλλοίωση της ευθύνης του
φορέα υλοποίησης για τη μη λήψη των αναγκαίων μέτρων ή επίδειξη γενικότερα της
ενδεδειγμένης συμπεριφοράς του.

ix. Η Ερευνητική Ομάδα, υπό τον κ. Κότιο, υποχρεούται να επιδεικνύει στην
Επιτροπή Παρακολούθησης, όταν ζητείται, οποιοδήποτε στοιχείο και να
παρέχει οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική πληροφορία, σχετική με την
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

x. Επίσης υποχρεούται να συμμετέχει, εφόσον καλείται, με επιστημονικά ή τεχνικά
στελέχη αλλά και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου σε συσκέψεις ή
δημόσιες εκδηλώσεις, που επιθυμεί να πραγματοποιήσει η πρώτη συμβαλλόμενη,
για εξέταση της πορείας του έργου ή για δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων,
κατά την διάρκεια της προόδου ή εκτέλεσης του έργου, όσο και μετά την
αποπεράτωσή του.

xi. Οι Φορείς Υλοποίησης και Διαχείρισης και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
ευθύνονται αλληλέγγυα, από την παρούσα Σύμβαση, έναντι του πρώτου
συμβαλλόμενου.

xii. Ο Δήμος Μυκόνου είναι υπόχρεος για την ομαλή χρηματοδότηση του έργου,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και το χρονοδιάγραμμα καταβολής των
δόσεων, όπως επίσης και για τη συνδρομή του φορέα υλοποίησης με την
παροχή οποιωνδήποτε στοιχείων, εγγράφων, μελετών, κλπ. που βρίσκονται
στα αρχεία του.

xiii. Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς οφείλει, δια μέσω της
Ερευνητικής Ομάδας, και δεδομένου ότι πρόκειται για Προγραμματική Σύμβαση, που
δεν υποκρύπτει την περίπτωση ανάθεσης, να προχωρήσει σε συγκεκριμένη χορηγία
σε είδος, και πιο συγκεκριμένα να διαθέσει τις άδειες χρήσης εξειδικευμένου
λογισμικού, στατιστικές βάσεις δεδομένων, τα εργαλεία πληροφορικής και της
αμοιβές δυο μελών Δ.Ε.Π που θα εργασθούν είκοσι (20) ανθρωποημέρες,
χωρίς αμοιβή για το έργο, και τέλος την παροχή υποστήριξης στην οργάνωση
και επιστημονική τεκμηρίωση Τοπικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου με
προσκεκλημένους ομιλητές. Συμπληρωματικά, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και η
Ερευνητική Ομάδα, υπό την επίβλεψη του Επιστημονικού Υπεύθυνου,
αναλαμβάνει αδαπάνως την επιστημονική υποστήριξης οργάνωσης του
συνεδρίου και την ηλεκτρονική έκδοση και διάδοση των πρακτικών των
εισηγήσεων των προσκεκλημένων ομιλητών.

xiv. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς μπορεί να καταγγείλει την παρούσα, εγγράφως και
μέχρις περατώσεως του έργου, για σπουδαίο λόγο. Ως τέτοιος νοείται η διακοπή
χρηματοδότησης του προγράμματος ή η εξάντληση των σχετικών πιστώσεων.

xv. Η Ερευνητική Ομάδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς οφείλει να εκπαιδεύσει τα
στελέχη του Δήμου για την διεκπεραίωση ανάλογων μελλοντικών συναφών έργων.

xvi. Παράβαση όρου της παρούσας και αντισυμβατική ή παράνομη πράξη ή
παράλειψη των μερών παρέχουν το δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης, με
τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που παρέχει ο Αστικός Κώδικας και κάθε συναφής
διάταξη νόμου.

xvii. Στην περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, ο φορέας υλοποίησης με ευθύνη του
Επιστημονικού Υπευθύνου έχει την υποχρέωση να παραδώσει άμεσα στο
φορέα του έργου όλα τα σχετικά με το έργο δεδομένα και στοιχεία που
βρίσκονται στην κατοχή του και ανταποκρίνονται στις παραδοθείσες φάσεις.

xviii. Η Ερευνητική Ομάδα, υπό τον Καθηγητή κ. Άγγελο Κότιο ή και το Πανεπιστήμιο
Πειραιώς, δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση των δεδομένων που θα
συλλεχθούν, καθώς και των προτάσεων παρά μετά από έγκριση του Δήμου
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Μυκόνου . Επίσης, ο Δήμος Μυκόνου δικαιούται να δημοσιεύσει ή να
χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, να εφαρμόσει ή να διαθέσει
σε τρίτους (εκτός εάν παραβιάζει προσωπικά δεδομένα ή απόρρητα κατά
νόμο στοιχεία) τα παραδοτέα του έργου με ή χωρίς αντάλλαγμα οποτεδήποτε.
Οι ισχύουσες διατάξεις, περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εφαρμόζονται εφ’ όσον
προκύψει σχετικό θέμα. Η δημοσιοποίηση των προτάσεων ανήκει στο Δήμο
Μυκόνου . Η Ερευνητική Ομάδα, υπό τον Καθηγητή, κ. Άγγελο Κότιο, διατηρεί
τα πνευματικά δικαιώματα για το παραχθέν έργο.

ΑΡΘΡΟ 6
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

i. Για την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης συνίσταται όργανο με την επωνυμία "Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης".
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη:
 α) Τον κ. Ατζαμόγλου Μιλτιάδη, Αντιδήμαρχο Μυκόνου , με

αναπληρωτή τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ
Παναγιωτακόπουλος Λάμπρος .

 β) Τον Καθηγητή κ. Άγγελο Κότιο, Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.
 γ) Τον Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Γκέλο, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Ασημομύτη – Στάη Μιχαήλ.
 δ) Τον κ. Γαλανού Γεώργιου, Ειδικό Επιστημονικό Συνεργάτη του

Πανεπιστημίου Πειραιώς.
ii. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει δικαίωμα αλλαγής των εκπροσώπων του στην

«Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», μετά από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση
προς τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη και συναίνεσή τους ως προς αυτή την αλλαγή.

iii. Αντικείμενο και αρμοδιότητες της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» είναι
η επίβλεψη υλοποίησης του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης, η εποπτεία
της εκτέλεσης των προβλεπόμενων έργων / ενεργειών, ως συνόλου, και η λήψη
αποφάσεων για κάθε ζήτημα, που τυχόν δεν ρυθμίζεται με τη σύμβαση αυτή.

Ειδικότερα, η «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης»:
 Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της

Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής.
 Ελέγχει την υλοποίηση των αντικειμένων της Προγραμματικής

Σύμβασης θέτοντας τις βασικές κατευθύνσεις στους φορείς εκτέλεσης αυτής.
 Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο

για την απρόσκοπτη υλοποίηση των αντικειμένων της Προγραμματικής
Σύμβασης.

 Αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης ανάλογα με την
πορεία των εργασιών.

 Εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της
χρονικής διάρκειας της παρούσας  Προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα
με τους όρους αυτής.

iv. Πρόεδρος της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» είναι Αντιδήμαρχος κος
κ. Ατζαμογλου Μιλτιάδης , με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Γκέλο Νικόλαο.

v. Η «Κοινή 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.

vi. Η «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι
παρόντα ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα τρία (3) τουλάχιστον μέλη της και
αποφασίζει για κάθε θέμα με πλειοψηφία του συνόλου των παρευρισκόμενων,
εκτός αν για συγκεκριμένες αποφάσεις προβλέπεται διαφορετικά στη
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σύμβαση αυτή. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και δεσμεύουν όλους
τους συμβαλλόμενους φορείς. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος
του Προέδρου. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από ένα
αναπληρωματικό. Μπορεί επίσης, με έγγραφη εξουσιοδότηση, ένα μέλος της
«Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» να εκπροσωπεί ένα μόνο από τα απόντα
μέλη της.

vii. Η «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» συνέρχεται τακτικά όποτε προκύψει
ανάγκη ή το ζητήσει ένα (1) τουλάχιστον από τα συμβαλλόμενα μέρη.

viii. Οι αποφάσεις της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» δεσμεύουν τα
συμβαλλόμενα μέρη. Στην πρώτη συνεδρίαση της η Κοινή Επιτροπή αποφασίζει
για τα λοιπά θέματα λειτουργίας της.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ

i. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας που απορρέει από την ερμηνεία και
εφαρμογή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη
συμφωνούν ότι, καταρχήν θα προσπαθήσουν να έρθουν σε διευθέτηση της
διαφωνίας με όλα τα δυνατά μέσα.

ii. Μετά από αποτυχία της ανωτέρω αναφερόμενης προσπάθειας διευθέτησης,
οιαδήποτε διαφορά που θα απορρέει από την παρούσα σύμβαση θα λύεται από τα
αρμόδια Δικαστήρια Ν. Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 8
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

i. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μόνον
εγγράφως, μετά από σύμφωνες αποφάσεις των συμβαλλομένων μερών, όλοι
δε οι όροι της θεωρούνται ουσιώδεις. Εφόσον, για τον οποιοδήποτε λόγο,
κάποιος όρος της σύμβασης ήθελε θεωρηθεί άκυρος ή ακυρωθεί, τούτο δεν
επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων όρων αυτής, οι οποίοι συνεχίζουν να ισχύουν σε
κάθε περίπτωση.

ii. Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου καταστεί αδύνατη λόγω ανωτέρας
βίας, δεν μπορεί να ζητηθεί αμοιβή. Περίπτωση ανωτέρας βίας υπάρχει, ιδία σε
περίπτωση απεργίας, πολέμου, στάσης ή οποιασδήποτε κοινωνικής αναταραχής,
κατά την οποία παύουν να λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες.

iii. Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε έξι (6) όμοια και
ισοδύναμα αντίτυπα, από τα οποία κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε τρία (3).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1) Για το ΔΗΜΟ ΜΥΚΌΝΟΥ
Ο Δήμαρχος, Κος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

2) Για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ο Πρύτανης, Καθηγητής, Κος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Για το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος, Αναπληρωτής Πρύτανη,

Καθηγητής Κος ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διευθυντής του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΏΝ
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ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Καθηγητής Κος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Μυκόνου, για την υπογραφή, της εν λόγω
Προγραµµατικής Σύµβασης, καθώς και για τις παραπέρα δικές του νόμιμες ενέργειες.

Κατά ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αντ.Κουσαθανάς, Ζ.Ασημομύτης, Π.Ρούσσος,
Π.Σταυρακόπουλος, Κ.Σαμψούνη και Α.Καμμή.

Η παρούσα απόφαση να σταλεί:
 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου , Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Νοτίου

Αιγαίου, Επτανήσου 35, 84100 Σύρος, για τον κατά νόμο έλεγχο
 στο Ελεγκτικό Συνέδριο Ν.Κυκλάδων για τον προσυμβαστικό έλεγχο νομιμότητας
 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου
 στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου
για να λάβουν γνώση και για τις δικές τους ενέργειες και
 στο συντονιστή της Ο.Δ.Ε. για να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του

Δήμου Μυκόνου

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 112/2015.

Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΑΝ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

Ακριβές αντίγραφο
Μύκονος 30/07/2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς


