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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 20η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
και ώρα 10:30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων,
ύστερα από την με αριθμό

1791/13-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.

Αρώνη Γεωργίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με
αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους Δημοτικούς
Συμβούλους ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Ειδικός Συνεργάτη του Δήμου Ελαφονήσου, κ Σταύρο
Δεληγιαννίδη να εισηγηθεί το 7ο θέμα:
ΑΡΙΘ. Αριθ. Απόφ. 82/ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΠΑΥΛΟΠΕΤΡΙ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ.
Ο Ειδικός Συνεργάτης, κ Σταύρος Δεληγιαννίδης, εισηγούμενος το 7 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
είπε:
Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7/6/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», για τη μελέτη και
εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών
κάθε είδους, οι δήμοι μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ
τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή
από κοινού. Σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α114/30.6.2006) «Κώδικας Δήμων
και Κοινοτήτων» εφόσον τα προβλεπόμενα στην προγραμματική σύμβαση έργα, προγράμματα και
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υπηρεσίες είναι πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση μνημείων η
προγραμματική σύμβαση καλείται «προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης».
Σκοπός της Σύμβασης αυτής είναι η προστασία και ανάδειξη του ενάλιου αρχαιολογικού χώρου
που χωροθετείται στην περιοχή Παυλοπέτρι του Δήμου Ελαφονήσου.
Ο

αρχαιολογικός

χώρος

είναι

κηρυγμένος

ενάλιος

αρχαιολογικός

βάσει

της

ΥΑ

ΥΠΠΕ/Α/Φ31/47104/5389/9-11-1976 - ΦΕΚ 1431/Β/29-11-1976. Το μεγαλύτερο μέρος του, ο
αρχαίος οικισμός Παυλοπέτρι, βρίσκεται στον υποθαλάσσιο χώρο ανάμεσα στην παραλία της
Πούντας Ελαφονήσου και στη νησίδα Παυλοπέτρι που μεσολαβεί, στα 600 μ. Βόρεια-Β/Α από το
λιμάνι της Ελαφονήσου. Το χερσαίο τμήμα του βρίσκεται στην παραλία της Πούντας Ελαφονήσου
όπου και εντοπίζονται ταφικά σύνολα και κατάλοιπα.
Για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων εργασιών και ενεργειών που θα συμβάλουν τόσο
στην προστασία του αρχαιολογικού χώρου Παυλοπέτρι Ελαφονήσου όσο και στην ανάδειξη της
ανεκτίμητης πολιτισμικής αξίας του είναι η απαραίτητη η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης
Πολιτισμικής Ανάπτυξης του Δήμου Ελαφονήσου με τo Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
(Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων).
Ακολουθεί το σχέδιο της Σύμβασης:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΡΓΟ: «ΠΑΥΛΟΠΕΤΡΙ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΝΑΛΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»
Στην Αθήνα σήμερα την ----- μεταξύ των παρακάτω συμβαλλόμενων :
•

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται
νόμιμα από

•

Του Δήμου Ελαφονήσου, που εδρεύει στην Ελαφόνησο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από
τον Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Ψαρομμάτη.

συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Προοίμιο
1.1.

Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, με την οποία

καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διατάξεις υλοποίησης της. Σκοπός
της Σύμβασης αυτής είναι η προστασία και ανάδειξη του ενάλιου αρχαιολογικού χώρου που χωροθετείται
στην περιοχή Παυλοπέτρι του Δήμου Ελαφονήσου.
Ο αρχαιολογικός χώρος είναι κηρυγμένος ενάλιος αρχαιολογικός βάσει της ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/47104/5389/911-1976 - ΦΕΚ 1431/Β/29-11-1976. Το μεγαλύτερο μέρος του, ο αρχαίος οικισμός Παυλοπέτρι, βρίσκεται
στον υποθαλάσσιο χώρο ανάμεσα στην παραλία της Πούντας Ελαφονήσου και στη νησίδα Παυλοπέτρι που
μεσολαβεί, στα 600 μ. Βόρεια-Β/Α από το λιμάνι της Ελαφονήσου. Το χερσαίο τμήμα του βρίσκεται στην
παραλία της Πούντας όπου και εντοπίζονται ταφικά σύνολα και κατάλοιπα.
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Σε πρόσφατη

έρευνα

που

πραγματοποιήθηκε

στο

Παυλοπέτρι

Ελαφονήσου,

αποκαλύφθηκαν

και

αποτυπώθηκαν νέα κτιριακά συγκροτήματα στο βόρειο και νότιο τμήμα του οικισμού σε έκταση μεγαλύτερη
των 9.000 μ², νέα ταφικά σύνολα και τμήμα αμμολιθικού σχηματισμού (beach rock). Από την ανέλκυση και
καταγραφή του οστράκων διαπιστώθηκε ότι η περιοχή κατοικήθηκε από την Ύστερη Νεολιθική Περίοδο και
καθ’ όλη τη διάρκεια της Εποχής του Χαλκού. Περισυλλέχθηκε κεραμική της Γεωμετρικής, Κλασσικής,
Ελληνιστικής και Βυζαντινής Εποχής. Επιπροσθέτως, έγινε προσπάθεια προκειμένου να προσδιοριστούν οι
θέσεις και να ανασυσταθεί ο τρόπος και ο χρόνος της βύθισης της περιοχής αλλά και της αρχαίας
ακτογραμμής.
Η έρευνα στο Παυλοπέτρι είχε ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση της γνώσης της έκτασης αυτού του
σημαντικού βυθισμένου οικισμού.
1.2.

Νομική Βάση

Η παρούσα Προγραμματική σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης στηρίζεται:
1)

στο άρθρο 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7/6/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2)

στις διατάξεις του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των

αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», ιδίως το άρθρο 15.
3)

στην υπ'αρίθμ .../2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελαφονήσου για τη

σύναψη προγραμματικής σύμβασης
40στην υπ'αρίθμ .../2013 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης
Άρθρο 2
Στόχοι της Σύμβασης
Στόχος της Σύμβασης είναι η πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων εργασιών και ενεργειών που θα συμβάλουν τόσο
στην προστασία του αρχαιολογικού χώρου Παυλοπέτρι Ελαφονήσου όσο και στην ανάδειξη της ανεκτίμητης
πολιτισμικής αξίας του.
Άρθρο 3
Αντικείμενο της Σύμβασης
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η πραγματοποίηση όλων των εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την προστασία
του αρχαιολογικού χώρου και αποτελούν τα πρώτα επίσημα βήματα για την ανάδειξη της πολιτισμικής του αξίας.
Ως εργασίες προστασίας αναφέρονται οι εξής:
•

Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στο χερσαίο τμήμα του αρχαιολογικού χώρου, για την απαγόρευση αλιείας
και αγκυροβολίας

•

Πόντιση οριοδεικτικών σημαντήρων ή φωτοσημαντήρων στο θαλάσσιο τμήμα του, για την ορθή κατάδειξη
και οριοθέτηση του.

Ως ενέργειες ανάδειξης αναφέρονται οι εξής:
•

Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων

•

Εγκατάσταση και λειτουργία ενημερωτικού περίπτερου (info-kiosk) στο χερσαίο τμήμα του αρχαιολογικού
χώρου.

•

Πόντιση επιγραφών σήμανσης και διευθέτησης των υποβρυχίων διαδρομών.

•

Επιστημονικά τεκμηριωμένη παρουσίαση των ευρημάτων της πρόσφατης αρχαιολογικής έρευνας (εποπτικό
υλικό)

•

Επιμέλεια έντυπου και ψηφιακού υλικού και διάθεσή τους στο ευρύ κοινό.
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Άρθρο 4
Ισχύς και Διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης
Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει, ως προς το οικονομικό
της μέρος, με την ολοκλήρωση των προβλεπομένων εργασιών-ενεργειών, εντός εξαμήνου από την υπογραφή της
σύμβασης.
Άρθρο 5
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων
Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων αναλαμβάνει την υποχρέωση:
1.

Να υποστηρίξει την υλοποίηση του έργου με την ταχεία διεκπεραίωση των κατά τον Ν.3028/2002 αναγκαίων
διοικητικών διαδικασιών

2.

Να διαθέσει το κατάλληλο επιστημονικό και ειδικό προσωπικό (αρχαιολόγους, δύτες, μηχανικούς κτλ) με την
ειδική και επιστημονική γνώση και εμπειρία των οποίων θα υλοποιηθούν τόσο οι ενέργειες προστασία όσο και
ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου

3.

Να επιμεληθεί της επιστημονικά ορθής παρουσίασης του αρχαιολογικού χώρου, στο έντυπο και ψηφιακό
υλικό που θα εκδοθεί

4.

Να παραδώσει στο Δήμο Ελαφονήσου συγκεντρωτικές καταστάσεις των πιστοποιήσεων και των τιμολογίων
που αφορούν στις εκτελεσθείσες εργασίες.

Ο Δήμος Ελαφονήσου αναλαμβάνει την υποχρέωση:
1.

Να χρηματοδοτήσει το σύνολο των απαραίτητων εργασιών, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα προβλέπονται
στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση

2.

Να καλύψει τις δαπάνες για τα οδοιπορικά έξοδα του ειδικού και επιστημονικού προσωπικού της Εφορίας
Εναλίων Αρχαιοτήτων για την εκτός έδρας εργασία τους.

3.

Να προβεί σε κάθε διοικητική ενέργεια συμπεριλαμβανομένης και της διαθέσεως καταλλήλου
διοικητικού/υπηρεσιακού προσωπικού αυτών ή καταλλήλων εξωτερικών συνεργατών και εργατών σύμφωνα
με τις δυνατότητες του και με την ισχύουσα νομοθεσία για την εμπρόθεσμη και επιτυχή διεκπεραίωση των
διαδικασιών της Προγραμματικής Σύμβασης.

4.

Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του
αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

Από κοινού θα προβούν στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων για την ολοκλήρωση του
αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης.
Στον αρχαιολογικό χώρο με την τοποθέτηση πινακίδας, καθώς και στο έντυπο και ψηφιακό υλικό που θα εκδοθεί, θα
γίνεται σαφή αναφορά των δύο συνυπογραφόντων της παρούσας Προγραμματικής σύμβασης.
Ο σπάνιας αρχαιολογικής αξίας βυθισμένος οικισμός, το Παυλοπέτρι Ελαφονήσου, χωροθετείται στα διοικητικά όρια
του Δήμου Ελαφονήσου. Εφεξής η αναφορά σε έντυπες και ηλεκτρονικές καταχωρήσεις, διαδικτυακές πύλες κτλ θα
γίνεται με σαφή διοικητικό και χωροθετικό προσδιορισμό, τουτέστιν Παυλοπέτρι Ελαφονήσου, με ευθύνη και των δύο
συνυπογραφόντων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
Άρθρο 6
Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου
Ο χώρος, στον οποίο θα εκτελεσθεί το έργο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ανήκει στο
ΥΠ.ΠΟ.Α και είναι κηρυγμένος ενάλιος αρχαιολογικός βάσει της ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/47104/5389/9-11-1976 - ΦΕΚ
1431/Β/29-11-1976.
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Σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης (μερικής ή ολικής) της Προγραμματικής Σύμβασης λόγω μη συνδρομής των
αναφερομένων στο ως άνω εδάφιο, ο Δήμος Ελαφονήσου δεν θα φέρει καμία ευθύνη για την μη υλοποίηση των όσων
προβλέπονται στη σύμβαση αυτή.
Άρθρο 7
Δαπάνη – Προϋπολογισμός Έργου
Το σύνολο της δαπάνης - προϋπολογισμός του έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ανέρχεται στο ποσό των δέκα
χιλιάδων ευρώ (10.000€).
•

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες (προμήθεια info-kiosk, ποντιζόμενες ενημερωτικές
δομές κτλ) προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα Σύμβαση.

•

Η επιστημονική επιμέλεια του υλικού που θα παραχθεί, αποτελεί μέρος της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης και συνυπολογίζεται στον προϋπολογισμό του.

•

Η έκδοση και διάθεση έντυπου (ενημερωτικά φυλλάδια, πινακίδες κτλ) και ψηφιακού (videos, web &
interactive applications κτλ) υλικού δεν αποτελεί μέρος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και δεν
συνυπολογίζεται στον προϋπολογισμό του.

•

Η κάλυψη των δαπανών για τα οδοιπορικά έξοδα του ειδικού και επιστημονικού προσωπικού της Εφορίας
Εναλίων Αρχαιοτήτων για την εκτός έδρας εργασία τους, για την πρόσληψη ή ανάθεση σε ειδικούς συνεργάτες
τμήματος του έργου, αποτελεί μέρος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και συνυπολογίζεται στον
προϋπολογισμό του.
Άρθρο 8
Όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές του

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης αυτής ορίζεται

εκπρόσωπος στην Επιτροπή από τον Δήμο

Ελαφονήσου, ο Δήμαρχος Παναγιώτης Ψαρομμάτης με αναπληρωτή την Αντιδήμαρχο κ. Μαρία Γ Αρώνη και από
την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

……………………………… …………….. Ο καθένας από τους

συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό 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 9
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 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 θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.
Άρθρο 10
Τροποποποίηση της Σύμβασης
Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα προγραμματική σύμβαση μπορεί να
τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το αντικείμενο, τους πόρους, το χρονοδιάγραμμα και λοιπούς
όρους της σύμβασης καθώς επίσης και να παρατείνεται η διάρκειά της.
Άρθρο 11
Όρια της Σύμβασης και Τελικές Διατάξεις

ΑΔΑ: ΒΙΨ6ΩΡ4-ΝΒΦ
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.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους συντάχθηκε
το παρόν και υπογράφηκε σε τρία πρωτότυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το ΥΠΠΟΑ

Για το Δήμο Ελαφονήσου
Ο Δήμαρχος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο τη γνώμη του σχετικά με τη
προγραμματική σύμβαση με το ΥΠΠΟΑ (Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων) για προστασία και
πολιτισμική ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου: Παυλοπέτρι Ελαφονήσου και αυτό μετά από
διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το Έργο: «ΠΑΥΛΟΠΕΤΡΙ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΝΑΛΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ», με περιεχόμενο όπως την παραπάνω εισήγηση.
Για την υλοποίηση της σύμβασης έχει εξασφαλιστεί πίστωση 10.000,00€ η οποία έχει εγγραφεί
στον ΚΑ 00.6736.03 του προϋπολογισμού με τίτλο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ που θα
ψηφιστεί μετά την έγκριση του προϋπολογισμού.

Η απόφαση έλαβε α.α. 82/2013
Όταν

ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό

18/20-12-2013 το οποίο αφού

αναγνώστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΛΙΑΡΟΥ ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

