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Αριθμός Απόφασης :  39/2020 

Θέμα:  Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υποστήριξη της πράξης: ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ.  
 

Ο Ρ Θ Η  Ε Π Α Ν Α Λ Η  Ψ Η  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό 07 / 2020 της 07ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 
υπό την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ». 

Στη Σκόπελο σήμερα, την 16η του μηνός Ιουνίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00’’, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου συνήλθε σε έκτακτη 
συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμό πρωτοκόλλου 632/15.06.2020 έγγραφης πρόσκλησης του 
Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε στα μέλη νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση διεξήχθη δια περιφοράς σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ΠΝΠ 
με θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορονοϊού COVID – 19και την ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄ 11.03.2020), 
καθώς και την σχετική με αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ). 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου βρέθηκαν οι εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
1. Άγγελος Ξηντάρης (Πρόεδρος), 2. Νικόλαος Βαφίνης (Αντιπρόεδρος), 
3. Μαρία Σοφικίτου (Τακτικό Μέλος), 4. Νικόλαος Γιολδάσης (Τακτικό Μέλος),  
5. Γεώργιος Γκάρας (Λιμενάρχης), 6. Βασιλική Παλαιολόγου (Τακτικό Μέλος). 

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1. Δημήτριος Κατσάρης (Τακτικό Μέλος) 

Παρούσα ήταν επίσης η κα. Ρηγίνα Ν. Κασσανδριανού, υπάλληλος του νομικού προσώπου, για την 
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, καθώς από το σύνολο 
των επτά (7) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο 
ομόφωνα αποφάσισε, μετά από σχετική πρόταση – εισήγηση του Προέδρου και χωρίς συζήτηση, 
ότι δύο (2) θέματα τα οποία δεν ήταν γραμμένα στην ημερήσια διάταξη ήταν επείγοντα, να τα 
συζητήσει πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να πάρει απόφαση γι' αυτά, σύμφωνα 
με το άρθρο 67 παρ. 7 του νόμου 3852/2010. 
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Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψη του Διοικητικού 
Συμβουλίου τα εξής: 

1. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 91/15.04.2020 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» / ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»  (ΑΔΑ: 6ΣΑΛ46ΜΔΕΡ-
ΦΜ6, Α/Α ΟΠΣ: 4022) με κωδ. 63.1-CLLD.10 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 

2. Το με αριθ. πρωτ. 620/11.06.2020 έγγραφο της υπηρεσίας προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας με 
θέμα: «Αίτημα για σύναψη προγραμματικής συνεργασίας», στο οποίο διατυπώνεται το αίτημα 
σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την εν θέματι πράξη. 

 

3. Την με αριθ. 35/2020 Απόφαση ΔΣ με θέμα: Αποδοχή δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης με τίτλο 
«Προβολή της σύγχρονης ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς της νήσου Σκοπέλου μέσω 
ψηφιακών εφαρμογών». Έγκριση και παραλαβή μελέτης (ΑΔΑ: ΩΓ6ΑΟΞΤΑ-8Χ2). 

 

4. Την με αριθ. 37/2020 Απόφαση ΔΣ με θέμα: Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο : 
Αποκατάσταση ράμπας ανέλκυσης σκαφών Λιμένος Σκοπέλου (ΑΔΑ: ΩΛΞΥΟΞΤΑ-53Ο). 

 

5. Την με αριθ. 38/2020 Απόφαση ΔΣ με θέμα  Έγκριση υλοποίησης της πράξης: ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ (ΑΔΑ: Ψ2Ι8ΟΞΤΑ-4ΚΜ). 

 

6. Το άρθρο 18  του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄) όπου περιγράφονται οι διαδικασίες με τις οποίες 
εκτελούνται τα λιμενικά έργα, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.  

 

7. Το άρθρο 25  του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄) όπου περιγράφονται οι διαδικασίες με τις οποίες 
συνάπτονται οι προγραμματικές συμβάσεις των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 21  του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α΄) και ισχύει 
σήμερα. 

 
8. Τα σχετικά άρθρα του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

9. Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, στα 13 άρθρα του οποίου αναφέρονται αναλυτικά το 
περιεχόμενο και  το αντικείμενο της σύμβασης καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 
συμβαλλομένων.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε α) την έγκριση της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας  με τους όρους που αναλυτικά περιγράφονται στο ανωτέρω (9) σχετικό και 
β)τον ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Αρ. 6 ως εξής: Τον Πρόεδρο του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, κ. Άγγελο Ξηντάρη  με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο 
ΔΣ κ. Νικόλαο Βαφίνη.    

 και ζήτησε από τα μέλη της λήψη σχετικής απόφασης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Α. Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας για την υποστήριξη της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΕ ΑΥΤΕΣ», το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  της παρούσας 
απόφασης. 

Β. Ορίζει ως μέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Αρ. 6 τον Πρόεδρο του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, κ. Άγγελο Ξηντάρη με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο ΔΣ κ. 
Νικόλαο Βαφίνη.    

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, κ. Άγγελο Ξηντάρη για την 
υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.   

Δ. Η παρούσα απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του προγράμματος “Δι@ύγεια” του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου και να υποβληθεί για έγκριση σλυμφωνα με την παρ. 8 του 
άρθρου 21  του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α΄). Επίσης να διαβιβασθεί στους δύο επιπλέον 
συμβαλλόμενους της σύμβασης, ήτοι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στον Δήμο Σκοπέλου.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε α.α. 39 / 2020 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής: 
Ο Πρόεδρος  Ο Γραμματέας  Τα Μέλη 

 
              ακολουθούν υπογραφές 

           Ακριβές Απόσπασμα 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

        ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ 
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-------ΣΧΕΔΙΟ-------- 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

και του άρθρου 25 του Ν. 2971/2001 

 

Μεταξύ 

της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

και του ΔHMOΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 

 

 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ» 

 

 

[Λάρισα, …. /…. /2020  ] 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ» 

«Στη Λάρισα σήμερα την ……. του μηνός ………………………. του έτους 2020 οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής 

“Συμβαλλόμενοι” :  

1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, που εδρεύει στη Λάρισα, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ. 

Κωνσταντίνο Αγοραστό, και 

2. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ, που εδρεύει στην Σκόπελο, νόμιμα εκπροσωπούμενο από 

τον Πρόεδρό του κ. Άγγελο Ξηντάρη,  

 

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως 

αυτές ισχύουν κάθε φορά: 

1. Το Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 285 Α΄/19-12-2001) 

2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Τον Ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α΄/116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 

έργων» 

4. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/Ε)». 

5. Την 13022/24.04.2018 (ΦΕΚΒ/1377) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 

Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α και Β βαθμού, ΔΕΥΑ και Συνδέσμων ΟΤΑ. 

6. Την με α.π. 91/15.04.2020 Πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Ε.Π. 

«ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020», με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», όπως ισχύει. 

7. Τον  Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/30-5-2020). 

8. Την  από  _______________ και με α.α. __________________ Απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Θεσσαλίας περί σύναψης της  παρούσας Προγραμματικής και εξουσιοδότησης του 

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την υπογραφή της. 

9. Την από  ___________  και με α.α. ______________________ Απόφαση του Διοικητικού  

Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, περί σύναψης της παρούσας Προγραμματικής 

και εξουσιοδότησης του Προέδρου  για την υπογραφή της. 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι Δήμοι καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών και οι Περιφέρειες μπορούν να 

συνάπτουν Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ τους, για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και 

προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους.  

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η άσκηση αρμοδιότητας επίβλεψης της Πράξης: 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ», από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, για λογαριασμό του 

κυρίου του Έργου (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου) και η ανάπτυξη κοινών  πρωτοβουλιών για την άμεση και 

αποτελεσματικότερη εκτέλεση αυτής. 

Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει τα εξής Υποέργα:  

1. «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»,  

2. «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΝΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΩΝΙΑ)». 

 

Μεταξύ των συμβαλλομένων μερών: 1. Περιφέρεια Θεσσαλίας ( Φορέας επίβλεψης του έργου) και 2. Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου (Κύριος του έργου) υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, με  την οποία 

καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας  για την εκτέλεση των παραπάνω  έργων. Η χρηματοδότηση των έργων 

πραγματοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) σύμφωνα με τη πρόσκληση με 

κωδικό 63.1-CLLD.10 και A.P.Q91/15/04/2020 και τίτλο, «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ». 

        Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 και στο άρθρο 

25 του Ν. 2971/2001 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, 

με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει: 
 
α. Το αντικείμενο της σύμβασης 
β. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων. 
γ. Τους πόρους που θα διατεθούν για τη χρηματοδότησή του έργου. 
δ. Το χρόνο και τον τόπο ισχύος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 
ε. Τη σύσταση και τις αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης . 
στ. Τη διαιτησία, την επίλυση διαφορών και τις ρήτρες. 
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ΑΡΘΡΟ 2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας επίβλεψης της 
Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ» από  την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας (Φορέας Επίβλεψης)  για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου (Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου).  

     Για την ταχύτερη δυνατή και επιστημονικά αρτιότερη μελέτη και εκπόνηση του έργου, τα ως άνω 

συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν τη βούλησή τους για συνεργασία, με βάση τους όρους της σύμβασης αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 
Α. Ο κύριος  του έργου (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου,) αναλαμβάνει: 

 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.  

 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. 

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 6 της παρούσας.  

 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές 

διαδικασίες και να διαθέσει προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 11 της παρούσας. 

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου. 

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου,  

 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη 

λειτουργία του. 

 Να συνεργάζεται με τον  Φορέα Επίβλεψης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.  

 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, 

προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. 

  Να εγκρίνει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών. 

 Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών 

συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του. 

 Να συντάσσει  τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 

Έργου, τις οποίες αποστέλλει στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης δηλ. την Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου 

Α.Ε. – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 

 Να συντάσσει το Τεχνικό Δελτίο Πράξης και την υποβολή του στον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα 

Διαχείρισης και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη 

σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.  

 Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική 

απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων. 

 Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου. 

 Να προβαίνει στην πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου. 

 

Β. Ο φορέας επίβλεψης  του έργου ( Περιφέρεια Θεσσαλίας ) αναλαμβάνει: 
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 Να ενεργεί για την επίβλεψη του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.  

 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, 

προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα επίβλεψης  του Έργου. 

 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών 

συμβάσεων. 

 Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου 

του Έργου 

 Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του 

Έργου. 

 Να ορίσει εκπρόσωπό του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

Ο Προϋπολογισμός δημοπράτησης του υποέργου: 1. «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» ανέρχεται στο 
ποσό 120.00,00 € και του υποέργου 2. «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΝΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ 
ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΩΝΙΑ)» ανέρχεται στο ποσό 50.840,00€.  Η 
χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 
σύμφωνα με τη πρόσκληση με κωδικό 63.1-CLLD.10 και A.P.Q91/15/04/2020 και τίτλο, «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ». 
 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ –ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Η Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει  με 
την ολοκλήρωση όλων των υποέργων και την παράδοσή τους  σε πλήρη λειτουργία από  τον Φορέα Επίβλεψης. Η 
διάρκεια υλοποίησης καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 
 
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με 
κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης. Ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν μπορεί να 
συνεπάγεται επέκταση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης συστήνεται 
τριμελής Επιτροπή με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τον Βόλο, αποτελούμενη από 
εκπροσώπους των συμβαλλομένων (με τους νόμιμους αναπληρωτές τους) ως ακολούθως: 
α. Έναν (1) εκπρόσωπο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου. 

β . Ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από τον Φορέα Χρηματοδότησης, με τον αναπληρωτή του. 

γ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τον αναπληρωτή του και συγκεκριμένα από τις κ. Καλλιόπη 
Πασχάλη αναπληρούμενη από την κ. Σπυριδούλα Μπαρέκα. 

Τα μέλη (και οι αναπληρωτές τους) ορίζονται από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων 
μερών. Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον 
εκπρόσωπό του στην Επιτροπή. 
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Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου. Η αναγκαία 
οργανωτική και γραμματειακή υποστήριξη για τη λειτουργία της Επιτροπής θα παρέχεται από τις Υπηρεσίες του 
Λιμενικού Ταμείου. 

Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις σχετικές περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 

 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των 
εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση 
των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η 
εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την 
υλοποίηση της παρούσας, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε 
διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας 
σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη 
αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα 
από τα μέλη της. 
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του 
αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό 
δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, 
γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του 
Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής 
δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα 
από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις 
συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην 
υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται 
σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν . 
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της 
πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους 
τους συμβαλλόμενους φορείς.  
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με 
αποφάσεις της.  

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η 
παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει 
στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
 
Ο Φορέας Επίβλεψης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του 
Κυρίου  του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του . 
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
 

Ο Κύριος και Φορέας Υλοποίησης του έργου δεν μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εκπροσώπησης  δικαστικώς και 
εξωδίκως σε κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της 
παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας 
σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια του Βόλου. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των 
συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή: 
Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον  Φορέα Επίβλεψης αποκλειστικά για τις ανάγκες 

του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του 

Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου Έργου στον  

Φορέα Επίβλεψης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
12.1 Υποκατάσταση.  

Απαγορεύεται ρητώς  στον  Φορέα  Επίβλεψης η υποκατάστασή του από τρίτο για την επίβλεψη του Έργου. Αν 
χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Επίβλεψης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του 
Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Επίβλεψης. 

 

12.2 Πνευματικά δικαιώματα.  

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον Φορέα  Επίβλεψης (και τους 
προστεθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων 
που θα υπογράψει ο Κύριος και Φορέας Υλοποίησης για την υλοποίηση του Έργου ανήκουν στην ιδιοκτησία του 
Κυρίου και Φορέα Υλοποίησης του έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι στη 
διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα διατηρηθούν στο αρχείο 
της υπηρεσίας του Κυρίου του Έργου. Όλα τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται 
στον Κύριο και Φορέα Υλοποίησης του έργου χωρίς καταβολή αμοιβής. 
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12.3 Εμπιστευτικότητα. 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής,  ο Φορέας  Επίβλεψης (και οι 
προστεθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των 
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του 
Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την επίβλεψη του Έργου και 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως με 
κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας  της προγραμματικής 
σύμβασης δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή του οικονομικού αντικειμένου αυτής. 
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή 
καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που 
προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 
συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 
συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων 
συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε πέντε (5) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου      

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

           ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ         

                      

                 Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας 

                            Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ.  

Τα υποέργα χωροθετούνται στις αντίστοιχες χερσαίες ζώνες λιμένων. 

 

ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΑΞΗΣ: 

 

 1. «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»   

1.1 Τεχνική περιγραφή: 

 Καθαίρεση των παλαιών χυτών σκυροδεμάτων και άλλων υλικών και του πλευρικού τοιχίου που 

διαμόρφωναν την παλαιά κλίνη 

 Εκσκαφή  μέχρι τις προβλεπόμενες από την μελέτη στάθμες, ώστε αφενός να διαμορφωθούν κατάλληλες 

κλίσεις τόσο στο ύφαλο (1:6) όσο και στο έξαλλο (1:10) τμήμα της ράμπας και αφετέρου να 

αποκατασταθεί η επιφάνειά της. 

 Τοποθέτηση προκατασκευασμένων πλακών εκ οπλισμένου σκυροδέματος C25/30 επί της επιφανειακής 

ράμπας 

1.2. Στοιχεία χωροθέτησης έργου: Δήμος Σκοπέλου. 

1.3. Προϋπολογισμός. 

Ενδεικτικός Συνολικός προϋπολογισμός  Πράξης 120.000,00 € 

1.4. Διάρκεια υλοποίησης : Ενδεικτικά 10 Μήνες 

1.5. Συνολική διάρκεια εκτέλεσης προγραμματικής σύμβασης : 18 Μήνες 

 

 

2. «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΝΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΩΝΙΑ) »   

2.1 Τεχνική περιγραφή : 

Η Σκόπελος χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο υποθαλάσσιο πλούτο, τόσο φυσικό όσο και πολιτιστικό, καθιστώντας 

την μοναδικό προορισμό για έμπειρους αλλά και ερασιτέχνες αυτοδύτες. Ωστόσο υπάρχει μεγάλη μερίδα του 

πληθυσμού η οποία δεν έχει τη δυνατότητα να καταδυθεί. Ιδιαίτερα το ναυάγιο «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ», το ναυάγιο 

των «ΜΑΥΡΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ» στον όρμο Πανόρμου του νησιού, αποτελεί ένα καλοδιατηρημένο και επισκέψιμο 

ναυάγιο (ΦΕΚ 228/15.10.2018) που συμπληρώνει την ενάλια πολιτιστική μας κληρονομιά. Προτείνεται η 

δημιουργία μίας «Ψηφιακής Γωνιάς» σε μία από τις ήδη έτοιμες εγκαταστάσεις του Δήμου, η οποία θα διαθέτει 

ψηφιακό και φωτογραφικό υλικό για το ναυάγιο «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» καθώς και εφαρμογές οι οποίες θα διατίθενται 

δωρεάν στους επισκέπτες. Το ψηφιακό υλικό που θα αναπτυχθεί θα στηριχθεί σε ψηφιακό υλικό που 

δημιουργήθηκε στο Ευρωμεσογειακό Έργο 4HELIX+ με πρωτοβουλία του Καταδυτικού Κέντρου Σκοπέλου και που 

θα παραχωρηθεί αφιλοκερδώς και ελεύθερα προς χρήση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου. Η Ψηφιακή 
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Γωνιά θα περιλαμβάνει δύο εγκαταστάσεις με δυνατότητα εικονικής περιήγησης με επαυξημένη πραγματικότητα 

για τους χρήστες (VR/AR), οθόνη προβολής video, 4 δίγλωσσα ταμπλό με εικόνες και κείμενα για το ναυάγιο, 

εξωτερικά διαφημιστικά banner, σελιδοδείκτες, καρτ-ποστάλ με το ναυάγιο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ , apps από το 

playstore και το appstore για χρήση από κινητές συσκευές με δυνατότητα ατομικής εικονικής και επαυξημένης 

πραγματικότητας περιήγηση στο ναυάγιο «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ», 3D-viewer τύπου cardboard (google types glasses) για 

ατομική 360ο  περιήγηση του ναυαγίου καθώς και μία τρισδιάστατη μακέτα με την αναπαράσταση του 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ κλίμακας  1:100. To έργο έχει απόλυτη ωριμότητα και πληρότητα και αποτελεί δημιουργία 

υποδομής για την ανάδειξη της τοπικής σύγχρονης ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Νήσου. 

 

2.2. Στοιχεία χωροθέτησης έργου: Δήμος Σκοπέλου. 

2.3. Προϋπολογισμός. 

Ενδεικτικός Συνολικός προϋπολογισμός  Πράξης 50.840,00 € 

2.4. Διάρκεια υλοποίησης : Ενδεικτικά 10 Μήνες 

2.5. Συνολική διάρκεια εκτέλεσης προγραμματικής σύμβασης : 18 Μήνες 
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