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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  30/3/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2017    Αριθ. Απόφασης: 253 /2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  30 Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 2/21625/24-3- 
2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου  κ. Ευάγγελου 
Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα και 
εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με 
τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010), 
και  95, 208  του Ν.3463/2006.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

24. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

25. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

26.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
27. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 28. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

 29.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

8.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  30. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος 

32.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
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14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

38. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

   

22.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

23.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. . ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 
(δικ/νη) 

6. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
(δικ/νος) 

 
2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) 

7. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 
 

3. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 8. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)  
 

5. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος)  

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται: 
• Ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος . 
• Η Πρόδρος της Δ.Κ.Ασκληπιείου Κα Μ.Παπαβασιλείου  
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
οκτώ (38),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 
 
Θ Ε Μ Α 8.1  : Συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στη νέα 
Προγραμματική Σύμβαση 2017-2020 για την υλοποίηση του 
Προγράμματος σεμιναρίων-εργαστηρίων του ΜΙΚ στο πλαίσιο 
του προγράμματος MEDIA – CREATIVE EUROPE της Ε.Ε. 
αρ.πρωτ. 2/21467/2017 . 
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Ε.Χατζηϊωάννου  εισηγούμενος το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 2/21467/2017 εισήγηση, η 
οποία έχει ως εξής:  
 
Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου είναι ένας εξειδικευμένος 
εκπαιδευτικός οργανισμός για επαγγελματίες στο χώρο του 
κινηματογράφου. Δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης 
κινηματογραφικών σχεδίων διοργανώνοντας κάθε χρόνο το MFI Script 2 

Film Workshops, ένα πλήρες και εντατικό πρόγραμμα διάρκειας περίπου 
έξι μηνών, που στόχο έχει να αναπτύξει τα σενάρια που επιλέγονται, από 
την πρώτη έως την τελική γραφή. Περισσότεροι από 500 δημιουργοί και 
350 projects από όλες τις χώρες της Ευρώπης έχουν συμμετάσχει στο 
πρόγραμμα. Ένα μεγάλο ποσοστό των projects υλοποιήθηκαν, 
προβλήθηκαν στις αίθουσες και συμμετείχαν σε σημαντικά φεστιβάλ 
κινηματογράφου κερδίζοντας βραβεία και διακρίσεις. 

Το MFI Script 2 Film Workshops συνιστά ένα προηγμένο και 
εξειδικευμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα συγγραφής και ολοκλήρωσης 
σεναρίου, σκηνοθεσίας και ανάπτυξης προς παραγωγή ευρωπαϊκών 
κινηματογραφικών σχεδίων. Απευθύνεται σε επαγγελματίες της τέχνης από 
χώρες της Μεσογείου, της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου, 
οργανώνεται στη βάση σεμιναρίων, ανά τακτά διαστήματα κατά τη διάρκεια 
του ημερολογιακού έτους, είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα CREATIVE 
EUROPE/MEDIA PROGRAMME και χρηματοδοτείται από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περιοδικές συνεδρίες των συμμετεχόντων, ο 
ετήσιος αριθμός των οποίων ξεπερνά τους πενήντα, υπό την καθοδήγηση 
κορυφαίων καθηγητών και ειδικών από τον διεθνή κινηματογραφικό χώρο, 
θα πραγματοποιούνται, κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου και 
διαδοχικά, στη Νίσυρο και από φέτος για πρώτη φορά και στη Ρόδο. 
 
Για τον σκοπό αυτό, ο Δήμος της Ρόδου νομίμως εκπροσωπούμενος από 
τον Δήμαρχο Φώτιο  Χατζηδιάκο  καλείται να  συμμετέχει για  πρώτη  φορά  
 
 
 
στο σημαντικό αυτό Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό πρόγραμμα υπογράφοντας Νέα 
Προγραμματική Σύμβαση με τους παρακάτω Συμβαλλόμενους:  

α) Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, νομίμως εκπροσωπούμενη 
από τον Γενικό Γραμματέα  Ιωάννη Γιαννέλλη-Θεοδοσιάδη, 

β) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον 
Περιφερειάρχη  Γεώργιο Χατζημάρκο,  

γ) Δήμος Νισύρου, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο 
Χριστοφή Κορωναίο,  

δ) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νισύρου (στο εξής: 
ΔΗ.Κ.Ε.Ν.), νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 
της Συμβουλίου Χριστοφή Κορωναίο. 

Η οικονομική συμμετοχή του Δήμου Ρόδου θα είναι 15.000 ετησίως για 
τέσσερα χρόνια 2017-2020, ποσό καταβαλλόμενο σε δύο δόσεις κάθε 
χρόνο τους μήνες Αύγουστο και Δεκέμβριο. Ο Δήμος Ρόδου θα διαθέτει 
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επίσης  κατάλληλες αίθουσες για τη φιλοξενία των σεμιναρίων και άλλων 
εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο νησί κατά την εκτέλεση του 
προγράμματος. 
 
Για τον λόγο αυτό ζητούμε : 
 

1. την έγκριση του Δ.Σ. για την συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στην νέα 
Προγραμματική Σύμβαση 2017-2020, για την υλοποίηση του 
Προγράμματος σεμιναρίων-εργαστηρίων του ΜΙΚ στο πλαίσιο του 
προγράμματος MEDIA-CREATIVE EUROPE της Ε.Ε.  

2. την έγκριση του ποσού των 15.000 ετησίως για 4 έτη (2017-2020) 
καταβαλλόμενο σε δύο δόσεις κάθε χρόνο τους μήνες Αύγουστο και 
Δεκέμβριο. 

3. την έγκριση του ποσού των 15.000 για το τρέχον έτος 2017 με τον 
κωδικό ΚΑ 00-67-37.001 ( ΑΔΑ: 69ΟΨΩ1Ρ-ΞΙΘ ) 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

Ο επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. 

Πότσος, ο Γραμματέας Δ.Σ. κ. Α. Γιαννικουρής, ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ.  Μ.Δράκος   και ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

κ. Ι. Περδίκης απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του 

θέματος.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω 
εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του 
άρθρου 93 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 
του Σώματος, 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ομόφωνα 
1. Την έγκριση του Δ.Σ. για την συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στην νέα 

Προγραμματική Σύμβαση 2017-2020 όπως περιγράφεται παρακάτω,  
για την υλοποίηση του Προγράμματος σεμιναρίων-εργαστηρίων του 
ΜΙΚ στο πλαίσιο του προγράμματος MEDIA-CREATIVE EUROPE της 
Ε.Ε.  

2. Την έγκριση του ποσού των 15.000 ετησίως για 4 έτη (2017-2020) 
καταβαλλόμενο σε δύο δόσεις κάθε χρόνο τους μήνες Αύγουστο και 
Δεκέμβριο. 

3. Την έγκριση του ποσού των 15.000 για το τρέχον έτος 2017 με τον 
κωδικό ΚΑ 00-67-37.001 ( ΑΔΑ: 69ΟΨΩ1Ρ-ΞΙΘ ) 

 
(σχέδιο) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
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Στη Μυτιλήνη σήμερα . . .  2017, οι παρακάτω 

συμβαλλόμενοι: 

α) η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, νομίμως 

εκπροσωπούμενη από τον Γενικό Γραμματέα  Ιωάννη Γιαννέλλη-

Θεοδοσιάδη, 

β) η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, νομίμως εκπροσωπούμενη 

από τον Περιφερειάρχη  Γεώργιο Χατζημάρκο, ο οποίος ενεργεί σε 

εκτέλεση απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που λήφθηκε 

στην .. /4 /2017 συνεδρίασή του, 

γ) ο Δήμος Ρόδου, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον 

Δήμαρχο Φώτιο Χατζηδιάκο, οποίος ενεργεί σε εκτέλεση απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου που λήφθηκε στην .. /4 /2017 συνεδρίασή 

του,  

δ) ο Δήμος Νισύρου, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον 

Δήμαρχο Χριστοφή Κορωναίο, ο οποίος ενεργεί σε εκτέλεση 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που λήφθηκε στην  .. / 4 /2017 

συνεδρίασή του, και  

ε) η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νισύρου (στο εξής: 

ΔΗ.Κ.Ε.Ν.), νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού της Συμβουλίου Χριστοφή Κορωναίο, Δήμαρχο Νισύρου, ο 

οποίος ενεργεί σε εκτέλεση απόφασής του που λήφθηκε στην .. /4 

/2017 συνεδρίασή του, 

 

συμφώνησαν  και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθένα κατά το διακριτό μέρος της 

κατά τόπον αρμοδιότητάς του, επεξεργάζονται και εκτελούν πολιτικές, 

λαμβάνουν μέτρα και αναπτύσσουν, εν γένει, δράσεις για την 

προβολή και την ανάπτυξη των περιοχών τους. Στο σύνολό τους 

δραστηριοποιούνται στην ευαίσθητη περιοχή του Αιγαίου. Οι 

επιδιωκόμενοι σκοποί εκπληρώνονται καλύτερα και τα θετικά 

αποτελέσματα επενεργούν πολλαπλασιαστικά, όταν οι σχετικές 

πρωτοβουλίες εκδηλώνονται στο πλαίσιο οργανωμένων συνεργασιών. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, κινείται η συμπόρευσή τους στην 
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παρούσα προγραμματική συμφωνία, με την οποία συνεχίζεται για την 

καθορισμένη περίοδο διάρκειάς της η μακρόχρονη και επιτυχημένη 

συνεργασία της πλειονότητας των μερών με την προσθήκη και ενός 

νέου, του Δήμου Ρόδου. 

Το MFI Script 2 Film Workshops συνιστά ένα προηγμένο και 

εξειδικευμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα συγγραφής και ολοκλήρωσης 

σεναρίου, σκηνοθεσίας και ανάπτυξης προς παραγωγή ευρωπαϊκών 

κινηματογραφικών σχεδίων. Απευθύνεται σε επαγγελματίες της 

τέχνης από χώρες της Μεσογείου, της Ευρώπης και του υπόλοιπου 

κόσμου, οργανώνεται στη βάση σεμιναρίων, ανά τακτά διαστήματα 

κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, είναι ενταγμένο στο 

πρόγραμμα CREATIVE EUROPE/MEDIA PROGRAMME και 

χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περιοδικές 

συνεδρίες των συμμετεχόντων, ο ετήσιος αριθμός των οποίων 

ξεπερνά τους πενήντα, υπό την καθοδήγηση κορυφαίων καθηγητών 

και ειδικών από τον διεθνή κινηματογραφικό χώρο, θα 

πραγματοποιούνται, κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 

και διαδοχικά, στη Νίσυρο και τη Ρόδο, δηλαδή στους Δήμους δύο 

συμβαλλομένων μερών. 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

 Αντικείμενο της παρούσας είναι η οργάνωση της συνεργασίας 

των συμβαλλομένων μερών και ο καθορισμός της συμμετοχής τους, 

με τη μορφή της χρηματοδότησης ή άλλων παροχών και 

διευκολύνσεων, για την εκτέλεση του προγράμματος MFI Script 2 

Film Workshops κατά την περίοδο 2017-2020.   

 

Άρθρο 2 

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας είναι ιδίως: 

α) η εξασφάλιση των αναγκαίων, πέραν της χρηματοδότησης 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πόρων για την εκτέλεση του 

προγράμματος MFI Script 2 Film Workshops την περίοδο 2017-2020, 

καθώς επίσης  
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β) ο σχεδιασμός και η εκδήλωση πρωτοβουλιών, παράλληλα 

με το πρόγραμμα, για την ανάπτυξη της συνεργασίας με κρατικές 

υπηρεσίες, όπως ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Οργανισμοί 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τοπικοί 

κινηματογραφικοί ή λοιποί καλλιτεχνικοί και πολιτιστικοί φορείς για 

την ανάδειξη των συναντήσεων, τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους 

και, γενικότερα την προβολή της Νισύρου, της Ρόδου και  του  

Αιγαίου.  

 

 

Άρθρο 3 

Διάρκεια 

Η ισχύς της παρούσας ορίζεται τετραετής, αρχίζει με την 

υπογραφή της και ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

 

Άρθρο 4 

Δικαιώματα-Υποχρεώσεις  

1. Από την υπογραφή της παρούσας και καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ισχύος της τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις 

και απολαμβάνουν τα δικαιώματα που αναλυτικά εκτίθενται στη 

συνέχεια. 

2. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Ρόδου και ο Δήμος Νισύρου 

καταβάλουν, ετησίως, το ποσό της συμμετοχής τους για τη 

χρηματοδότηση του προγράμματος, στο ύψος και με τον τρόπο που 

καθορίζεται στο άρθρο 6.   

3. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 

προωθεί το σχέδιο της παρούσας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, 

προκειμένου να υποστεί τον προβλεπόμενο έλεγχο πριν από την 

υπογραφή της και παρέχει τις διευκρινίσεις που τυχόν της ζητηθούν 

από τον αρμόδιο προς τούτο σχηματισμό. 

Ο Δήμος Ρόδου διαθέτει κατάλληλες αίθουσες για τη φιλοξενία 

των σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν 

στο νησί κατά την εκτέλεση του προγράμματος. 
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Ο Δήμος Νισύρου διαθέτει το Δημοτικό Σχολείο στο Μανδράκι 

για τη φιλοξενία των σεμιναρίων και κατάλληλη αίθουσα για τις λοιπές 

εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο νησί κατά την εκτέλεση 

του προγράμματος.   

4. Η ΔΗ.Κ.Ε.Ν. είναι υπόλογος-διαχειριστής και υποστηρίζει 

διοικητικά την εκτέλεση της παρούσας. Για την αντιμετώπιση των 

σχετικών αναγκών μπορεί να απασχολεί το προσωπικό άλλων 

συμβαλλομένων μερών, το οποίο διατίθεται μετά την έγγραφη 

υποβολή αιτήματος. 

Στη διοικητική υποστήριξη περιλαμβάνονται ιδίως: 

α) η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος των συναντήσεων 

και των εκδηλώσεων, 

β) η σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού και του 

απολογισμού χρήσης της παρούσας, που υποβάλλονται στα 

συμβαλλόμενα μέρη εντός μηνός από την έγκρισή τους, 

γ) η διοργάνωση, μέσω διαδικτύου, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους σεμιναρίων επιμέλειας και επεξεργασίας επιλεγμένων σεναρίων 

με κριτικές, αναλύσεις, αξιολογήσεις και συμβουλευτικές παρεμβάσεις 

(on line workshops), 

δ) η διοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων με φορείς της 

έδρας των συμβαλλομένων μερών και γενικότερα του Αιγαίου, 

ε) η έκδοση βιβλίων για τη σεναριογραφία και τον 

κινηματογράφο ή η διάθεσή τους σε ηλεκτρονική μορφή,  

στ) η υποβολή του αιτήματος για την καταβολή της 

χρηματοδότησης στα συμβαλλόμενα μέρη, και  

ζ) κάθε άλλη αναγκαία πρωτοβουλία για την εκτέλεση της 

παρούσας. 

5. Τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν τον εκπρόσωπό τους και 

τον αναπληρωματικό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 

άρθρου 7.  

 

                                                Άρθρο 5 

Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση της παρούσας ανέρχεται, 

ετησίως, στο ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000,00) ευρώ 
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και για το σύνολο της τετραετούς προγραμματικής περιόδου στις 

πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες (520.000,00) ευρώ. 

Η καταβαλλόμενη χρηματοδότηση συνιστά μέρος της εθνικής 

συμμετοχής στο πρόγραμμα MFI Script 2 Film Workshops. 

 

Άρθρο 6 

 Πόροι  

1. Οι αναγκαίοι πόροι για την εκτέλεση της παρούσας 

διατίθενται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Η ετήσια συμμετοχή καθενός ορίζεται ως εξής: 

α) Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής - 

τριάντα πέντε 

    χιλιάδες (35.000,00) ευρώ, 

β) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - τριάντα χιλιάδες - (30.000,00) 

ευρώ, 

γ) Δήμος Ρόδου - δέκα πέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ, και  

δ) Δήμος Νισύρου πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ. 

2. Το καθορισμένο ποσό συμμετοχής κάθε συμβαλλόμενου 

μέρους καταβάλλεται σε δύο δόσεις, τους μήνες Αύγουστο και 

Δεκέμβριο, το ύψος των οποίων καθορίζεται στο υποβαλλόμενο 

σχετικό έγγραφο αίτημα της ΔΗ.Κ.Ε.Ν.. Ειδικά για τον Δήμο Νισύρου 

το ποσό συμμετοχής του καταβάλλεται εφάπαξ το μήνα Ιούνιο. 

 

Άρθρο 7 

Επιτροπή Παρακολούθησης 

1. Την εκτέλεση της παρούσας παρακολουθεί πενταμελής 

Επιτροπή, αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο κάθε συμβαλλόμενου 

μέλους. 

Υποδεικνύεται, μαζί με τον αναπληρωματικό του, από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο κάθε συμβαλλόμενου μέρους μετά την αποστολή 

έγγραφης πρόσκλησης από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής εντός είκοσι ημερών από την υπογραφή της 

παρούσας. 
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Οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μερών πρέπει να είναι 

πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και να έχουν επαρκή 

γνώση της αγγλικής.  

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Τα μέλη είναι ελεύθερα ανακλητά με απόφαση εκείνου που τα 

ορίζει.  

Για τις μεταβολές ενημερώνονται, μέσω της Γενικής 

Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τα λοιπά 

συμβαλλόμενα μέρη.  

2. Η Επιτροπή: 

α) εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της παρούσας, 

β) ελέγχει και εγκρίνει τον απολογισμό χρήσης της παρούσας,  

γ) συντάσσει εκθέσεις για την εκτέλεση της παρούσας, οι 

οποίες συνοδεύουν το αίτημα για την καταβολή της συμμετοχής κάθε 

συμβαλλόμενου μέρους, και  

δ) αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά, εν γένει, την 

εκτέλεση της παρούσας. 

4. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τους μήνες Ιούλιο και 

Οκτώβριο και εκτάκτως, εάν το ζητήσουν, εγγράφως, τρία μέλη ή ο 

Πρόεδρός της, αναφέροντας τα θέματα που θα συζητηθούν. 

     

Άρθρο 8 

Τροποποίηση 

Η παρούσα τροποποιείται μετά από γραπτή συμφωνία όλων 

των συμβαλλομένων μερών.  

 

 

Άρθρο 9 

Λήξη της ισχύος  

Η ισχύς της παρούσας ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση της 

εξαετούς διάρκειάς της. 
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Η παρούσα, αποτελούμενη από εννέα (9) άρθρα, υπογράφεται 

σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίτυπα και κάθε συμβαλλόμενο μέρος 

λαμβάνει από ένα. 

                                            ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ   

ΜΕΡΗ 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΙΣΥΡΟΥ & ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΝΙΣΥΡΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 

 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  


