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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 25ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021 

της 22ης Ιουνίου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης  429/2021 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 01ο   

Νέα προγραμματική Σύμβαση για την εκτέλεση του προγράμματος “MFI SCRIPT 2 FILM 

WORKSHOPS” (α/α εισήγησης 1030/10-06-2021 Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού).   

Στη Ρόδο σήμερα Τρίτη 22η Ιουνίου 2021 με την δια περιφοράς διαδικασία  η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 760/08-09-2019 

(676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ) «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 71 

Ν.4555/2018, 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019», την με αρ. 276/23-09-2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους» και την υπ’ αριθμό 2116/29-

09-2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.:9ΑΟΦΩ1Ρ-79Φ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, με αριθμ. πρωτ.: 

2/30122/22-06-2021, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του 
Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του 

Υπ. Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 18318/13-3-2020, 40 με αρ.πρωτ.: 20930/31-3-2020 και 426/2020 με αρ. 

πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ και, αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

    Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια περιφοράς 

διαδικασία άνω των 2/3 μελών ήτοι δέκα (10) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη απόφασης. 

   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

1.  Καμπουράκης Β. Αντώνης 1, Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος  

2.  Καρίκης Ευστράτιος  

3.  Καμπούρης Τηλέμαχος    

4.  Φλοσκάκης Νεκτάριος    

5.  Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα .  

6.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

7.  Μανέττας Βασίλειος  

8.  Σπυρόπουλος Σπύρος  

9. Διακοσταματίου Σάββας   

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/
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10. Παλαιολόγου Μιχαήλ  

 

 
 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για το μοναδικό (01) θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, καθώς και την απόφαση για την έγκριση της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης, 

ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για την εισήγηση με αρ. 1030/10-06-2021 της Διεύθυνσης Παιδείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Νέα προγραμματική Σύμβαση για την εκτέλεση του προγράμματος “MFI SCRIPT 2 FILM 

WORKSHOPS”                                                                   

Α. Τι είναι το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου εφεξής: (ΜΙΚ) Το ΜΙΚ 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. Ανάμεσα τους περιλαμβάνονται:  

- Βραβείο της Ακαδημίας για καλύτερη ξενόγλωσση ταινία (Όσκαρ, 2003) για την ταινία Nowhere in Africa 

της γερμανίδας Caroline Link - Βραβείο Golden Leopard (2006), στο Locarno International Film Festival για 

την ταινία Hounded της γερμανίδας Angelina Maccarone  - Βραβείο Golden Antigone (2007), στο Montpellier 

Festival of Mediterranean Cinema για την ταινία Edouart της Αγγελικής    Αντωνίου                              - 

Βραβείο Volpi στο 67ο Venice International Film Festival (2010) και - Βραβείο Grand Jury, στο Φεστιβάλ του 

American Film Institute (2011) για την ταινία Attenberg της Αθηνάς Τσαγκάρη. 

Το MFI Script 2 Film Workshops υποστηρίζεται από το πρόγραμμα MEDIA της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 

ΕΡΤ, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, 

και τους Δήμους Ρόδου & Νισύρου.  Συνεργάζεται με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το 

Forum Συμπαραγωγών Crossroads, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ακαδημίας Κινηματογράφου της Πράγας 

MIDPOINT, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σόφιας και 9το Forum Συμπαραγωγών Sofia Meetings, το 

ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Torino Film Lab, το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Los 

Angeles, το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και το Γαλλικό 

Ινστιτούτο Αθηνών. 

Είναι μέλος του δικτύου ATC (Audiovisual Training Coalition), των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων που δραστηριοποιούνται στον οπτικοακουστικό χώρο και υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Β.  Ο Δήμος Ρόδου, βάσει της 429/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη στην από 

25/5/2017 (ΑΔΑ: 61ΥΟΩ1Ρ-5ΒΨ) συνεδρίασή του, η οποία εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Αιγαίου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 35622-19/6/2017 (ΑΔΑ: ΩΖ06ΟΡ1Ι-ΘΡΚ) απόφαση, συμμετείχε στην 

προγραμματική Σύμβαση σαν εταίρος μαζί με τον Δήμο Νισύρου, τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής  και την ΔΗΚΕΝ μέχρι την 31/12/2020. Κατόπιν αιτήματος του ΜΙΚ λόγω δυσχερών 

συνθηκών εξ αιτίας της πανδημίας, αποφασίστηκε η παράταση του προγράμματος  και με την με αρ. πρωτ. 

2/32423/3-7-2020 επιστολή συναίνεσης και του Δημάρχου Ρόδου,  δόθηκε παράταση κατά ένα χρόνο 

(1/1/2021-31/12/2021)  της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 9 αυτής) με τους ίδιους όρους και τις 

προϋποθέσεις. 

Γ.  Σήμερα η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Δήμος Ρόδου, ο Δήμος Νισύρου και η 

ΔΗΚΕΝ επιθυμούν να προχωρήσουν σε Νέα Προγραμματική Σύμβαση για την εκτέλεση του προγράμματος 

MFI Script 2 Film Workshops κατά την περίοδο 2021 – 2023 από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου 

(εφεξής: ΜΙΚ) κατόπιν και του με αρ. πρωτ. 7623/29-11-2020 εγγράφου του Μεσογειακού Ινστιτούτου 

Κινηματογράφου, με θέμα «Αίτημα έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης 2021-2023» 

Για τους παραπάνω λόγους αιτούμαστε:  

1. Την έγκριση για την σύναψη Νέας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου 

και Νησιωτικής Πολιτικής, του Δήμου Ρόδου, του Δήμου Νισύρου και της ΔΗΚΕΝ, ως πρόσφορο μέσο 
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για την εκτέλεση του προγράμματος MFI Script 2 Film Workshops κατά την περίοδο 2021 – 2023 από το 

Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (ΜΙΚ) 

2. Την έγκριση του σχεδίου της Νέας Προγραμματικής Σύμβασης, που σας επισυνάπτεται.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), 

(όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4071/2012, τον Ν.4690/2020 και τον Ν.4711/2020.) 

Στη Μυτιλήνη σήμερα, ……................................. 2021, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

Α) η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής με έδρα τη Μυτιλήνη, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη. 

Β) Ο Δήμος Ρόδου, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Αντώνη Καμπουράκη, ο οποίος ενεργεί σε 

εκτέλεση της υπ’ αριθμ. ……………………. (ΑΔΑ: ……………………) απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου, η οποία λήφθηκε στην από ............... 2021 συνεδρίασή του, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του αρ. 72, παρ. 1, περ. θ’ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'), όπως αντικαταστάθηκε από 

την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α'), 

Γ) ο Δήμος Νισύρου, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Χριστοφή Κορωναίο, ο οποίος ενεργεί 

σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.  ……………………. (ΑΔΑ: ……………………) απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου, η οποία λήφθηκε στην από ............... 2021 συνεδρίασή του, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του αρ. 72, παρ. 1, περ. θ’ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'), όπως αντικαταστάθηκε από 

την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α'), 

Δ) η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νισύρου (εφεξής: ΔΗ.Κ.Ε.Ν.) νομίμως εκπροσωπούμενη από την 

Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου κα. Καλλιόπη Χαρτοφύλη, η οποία ενεργεί σε εκτέλεση της υπ’ 

αριθμ. ……………………. (ΑΔΑ: ……………………) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που 

λήφθηκε στην από ............... 2021 συνεδρίαση του, 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις 

α) Του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύει. 

β) Του άρθρου 100 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύει. 

γ) Του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 

– δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως ισχύει. 

δ) Της περ.δ της παρ.6 του άρθρου 12 του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών κλπ» (Α’ 147), όπως ισχύει. 

ε) Του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει. 

στ) Του ν.4727/2020 «Ψηφιακή διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’ 184). 

ζ) Του π.δ.13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26). 

η) Τις διατάξεις του π.δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121). 

2. Την αρ.378/9-3-2000 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Σύσταση 

Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης και Πολιτισμού Νισύρου» (Β’ 335). 

3. Την αρ.9971/27-7-2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα 

«Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης και Πολιτισμού Νισύρου (Δ.Ε.Α.Π.) σε Κοινωφελή 

Επιχείρηση με την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νισύρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ν.)» (Β’1669). 

ΑΔΑ: ΨΧΕΣΩ1Ρ-ΑΧΜ



4/19 

 

 

 

4. Την αρ. …………………………………… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου με την 

οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

5. Την αρ. …………………………………… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νισύρου με 

την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

6. Την αρ. …………………………………… απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Ν. με την 

οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

7. Το γεγονός της ανάγκης εξασφάλισης των αναγκαίων χρηματικών πόρων για την εκτέλεση του 

προγράμματος MFI Script 2 Film κατά την περίοδο 2021-2023, πέραν της χρηματοδότησης από το Creative 

Europe-Media Sub-programme. 

Συμφώνησαν και αμοιβαία συναποδέχθηκαν τα εξής: 

Άρθρο 1 

Προοίμιο 

Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθένα κατά το διακριτικό μέρος της κατά τόπο 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 Νότιου 

Αιγαίου. Οι επιδιωκόμενοι σκοποί εκπληρώνονται καλύτερα και τα θετικά αποτελέσματα επενεργούν 

πολλαπλασιαστικά, όταν οι σχετικές πρωτοβουλίες εκδηλώνονται στο πλαίσιο οργανωμένων συνεργασιών. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, κινείται η συμπόρευσή τους στην παρούσα προγραμματική συμφωνία, με την 

οποία συνεχίζεται η μακρόχρονη και επιτυχημένη συνεργασία των μερών της. 

Το MFI Script 2 Film Workshops συνιστά ένα προηγμένο και εξειδικευμένο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για την συγγραφή και ολοκλήρωση σεναρίων, 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 Creative Europe – MEDIA Sub-programme και 

συγχρηματοδοτείται από πόρους του Education, Audiovisual and Culture Executive Agency της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Οι περιοδικές συνεδρίες των συμμετεχόντων, ο ετήσιος αριθμός των οποίων ξεπερνά, συνήθως, 

τους εβδομήντα (70), 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 υπό Β και Γ συμβαλλόμενους Δήμους. 

 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο Σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για τη διευκόλυνση της 

λειτουργίας του προγράμματος του Μεσογειακού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (Μ.Ι.Κ.), και ο καθορισμός της 

συμμετοχής τους  με τη μορφή της χρηματοδότησης, ή άλλων συγκεκριμένων παροχών και διευκολύνσεων  για 

την εκτέλεση του προγράμματος MFI Script 2 Film Workshops κατά την περίοδο 2021 – 2023, από το Μ.Ι.Κ. 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τα εξής κεφάλαια: 

α) Σκοπός της Σύμβασης (Άρθρο 3). 

β) Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων (Άρθρο 4). 

γ) Προϋπολογισμός-Ποσά Χρηματοδότησης (Άρθρο 5). 

δ) Πόροι-Διαδικασία Καταβολής (Άρθρο 6). 

ε) Επιτροπή Παρακολούθησης (Άρθρο 7). 

στ) Διάρκεια και Χρονοδιάγραμμα Σύμβασης (Άρθρο 8).  

ζ) Αντισυμβατική συμπεριφορά και Καταγγελία της Σύμβασης (Άρθρο 9). 

η) Τροποποίηση (Άρθρο 10). 

θ) Τελικές Διατάξεις (Άρθρο 11). 

Άρθρο 3 

Σκοπός της Σύμβασης 
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1. Η εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματικών πόρων για την εκτέλεση του προγράμματος MFI Script 2 Film 

κατά την περίοδο 2021-2023, πέραν της χρηματοδότησης από το Creative Europe – MEDIA Sub-

programme. 

2. Η εξασφάλιση κατάλληλων χώρων για τη φιλοξενία σεμιναρίων και λοιπών εκδηλώσεων. 

3. Η διοικητική υποστήριξη του προγράμματος MFI Script 2 Film Workshops και η επικοινωνία με λοιπές 

διοικητικές, δικαστικές και ελεγκτικές αρχές για την εφαρμογή του. 

4. Ο σχεδιασμός και η εκδήλωση πρωτοβουλιών, παράλληλα με τον πρόγραμμα, για την ανάπτυξη της 

συνεργασίας με κρατικές υπηρεσίες, όπως το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας 

(Ε.Κ.Ο.Μ.Ε), Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, και τοπικοί εκπαιδευτικοί και 

πολιτιστικοί φορείς για την ανάδειξη και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. 

 

Άρθρο 4 

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων  

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

1. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής:  

α) Ορίζει τον εκπρόσωπό της και τον αναπληρωματικό αυτού στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7 

της παρούσας, 

β) Συγκροτεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής την Επιτροπή 

Παρακολούθησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας και κατόπιν των σχετικών 

εισηγήσεων των συμβαλλόμενων μερών για τον ορισμό των εκπροσώπων τους και των αναπληρωματικών 

αυτών, εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της παρούσας, 

γ) Συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και παρακολουθεί την εκτέλεση της Προγραμματικής 

Σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας, 

δ) Καλύπτει τις υποχρεώσεις εκ του ρόλου της στην παρούσα με το προσωπικό που διαθέτει στο Τμήμα 

Θαλασσίων Θεμάτων και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Νησιωτικής Πολιτικής, 

ε) Kαταβάλει ετησίως το ποσό της συμμετοχής της για τη χρηματοδότηση του προγράμματος, στο ύψος και με 

τον τρόπο που καθορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας. 

2. Ο Δήμος Ρόδου:  

α) Διαθέτει κατάλληλους χώρους για τη φιλοξενία των σεμιναρίων και λοιπών εκδηλώσεων για χρονικό 

διάστημα δέκα (10) συνεχόμενων ημερών κατ’ έτος εφαρμογής της παρούσας κατά τη διάρκεια των μηνών 

Σεπτεμβρίου ή Οκτωβρίου ή Νοεμβρίου, όποτε προσδιοριστεί η εφαρμογή του προγράμματος MFI Script 2 

Film κατόπιν συνεννόησης με το Μ.Ι.Κ.  

β) Ορίζει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωματικό αυτού στην Επιτροπή Παρακολούθησης του κατωτέρω 

άρθρου 7 της παρούσας εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της παρούσας, 

γ) Παρακολουθεί την πραγματοποίηση του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης και συμμετέχει στην 

Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 7 της παρούσας, 

δ) Καλύπτει τις υποχρεώσεις εκ του ρόλου του στην παρούσα μέσω ενός (1) υπαλλήλου του, που μπορεί να 

συμπίπτει με τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή του άρθρου 7 της παρούσας, 

ε) Καταβάλει ετησίως το ποσό της συμμετοχής του για τη χρηματοδότηση του προγράμματος, στο ύψος και με 

τον τρόπο που καθορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας. 

3. Ο Δήμος Νισύρου: 

α) Διαθέτει κατάλληλους χώρους για τη φιλοξενία των σεμιναρίων και λοιπών εκδηλώσεων που θα 

πραγματοποιηθούν στο νησί κατά την εκτέλεση του προγράμματος και συγκεκριμένα το Δημοτικό Σχολείο 

στο Μανδράκι ή το Γυμνάσιο για τη φιλοξενία των σεμιναρίων και το Ζωσιμοπούλειο θέατρο για λοιπές 

εκδηλώσεις για χρονικό διάστημα είκοσι (20) συνεχόμενων ημερών κατ’ έτος εφαρμογής της παρούσας 

κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουνίου ή Ιουλίου ή Αυγούστου, όποτε προσδιοριστεί η εφαρμογή του 

προγράμματος MFI Script 2 Film, κατόπιν συνεννόησης με το Μ.Ι.Κ. 
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β) Ορίζει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωματικό αυτού στην Επιτροπή Παρακολούθησης του κατωτέρω 

άρθρου 7 της παρούσας εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της παρούσας, 

γ) Παρακολουθεί την πραγματοποίηση του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης και συμμετέχει στην 

Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 7 της παρούσας, 

δ) Καλύπτει τις υποχρεώσεις εκ του ρόλου του στην παρούσα μέσω ενός (1) υπαλλήλου του, που μπορεί να 

συμπίπτει με τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή του άρθρου 7 της παρούσας, 

ε) Καταβάλει ετησίως το ποσό της συμμετοχής του για τη χρηματοδότηση του προγράμματος, στο ύψος και με 

τον τρόπο που καθορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας. 

4. Η  ΔΗ.Κ.Ε.Ν.: 

α) Είναι υπόλογος-διαχειριστής, οργανώνει μαζί με το ΜΙΚ την εκτέλεση του προγράμματος MFI Script 2 Film 

Workshops και υποστηρίζει διοικητικά την εκτέλεση της παρούσας από την υπογραφή της μέχρι τη 

συμβατική λήξη της. Στη διοικητική υποστήριξη περιλαμβάνονται ιδίως: 

 Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος των συναντήσεων και των εκδηλώσεων, 

 Η σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού και του απολογισμού χρήσης της παρούσας, που 

υποβάλλονται στα συμβαλλόμενα μέρη εντός μηνός από την έγκρισή τους, 

 Η διοργάνωση, μέσω διαδικτύου, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σεμιναρίων επιμέλειας και 

επεξεργασίας επιλεγμένων σεναρίων με κριτικές αναλύσεις, αξιολογήσεις και συμβουλευτικές 

παρεμβάσεις (online workshops), 

 Η διοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων με φορείς της έδρας των συμβαλλομένων μερών και 

γενικότερα του Αιγαίου, 

 Η έκδοση βιβλίων για τη σεναριογραφία και τον κινηματογράφο ή η διάθεσή τους σε ηλεκτρονική 

μορφή, 

 Η υποβολή αιτήματος στα συμβαλλόμενα μέρη προς καταβολή της χρηματοδότησης. 

β) Ορίζει τον εκπρόσωπό της και τον αναπληρωματικό αυτού στην Επιτροπή Παρακολούθησης του κατωτέρω 

άρθρου 7 εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της παρούσας, 

γ) Παρακολουθεί την πραγματοποίηση του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης και συμμετέχει στην 

Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 7 της παρούσας, 

δ) Καλύπτει τις υποχρεώσεις εκ του ρόλου της στην παρούσα μέσω ενός (1) υπαλλήλου της, που μπορεί να 

συμπίπτει με τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή του άρθρου 8 της παρούσας. 

ε) Προβαίνει σε κάθε άλλη αναγκαία πρωτοβουλία για την εκτέλεση της παρούσας. 

5. Επιπλέον, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να: 

α) Eφαρμόζουν την παρούσα έχοντας υπόψη το σκοπό του προγράμματος MFI Script 2 Film, 

β) Eνεργούν εγκαίρως και προσηκόντως για την ουσιαστική και αποτελεσματική εκπλήρωση του συμβατικού 

τους ρόλου, 

γ) Λαμβάνουν υπόψη τις εισηγήσεις του Μ.Ι.Κ. για την βέλτιστη εφαρμογή του προγράμματος MFI Script 2 

Film, 

δ) Ενημερώνουν εγγράφως τους άλλους συμβαλλόμενους και το Μ.Ι.Κ. για τυχόν προβλήματα ή/και 

καθυστερήσεις στην εκπλήρωση του ρόλου τους, 

ε) Ζητούν και να λαμβάνουν πληροφόρηση από το Μ.Ι.Κ. καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας για την εξέλιξη 

του προγράμματος, 

στ) Εισηγούνται στο Μ.Ι.Κ. βελτιώσεις του προγράμματος, αποκλειστικά σε ότι αφορά το συμβατικό τους 

ρόλο. 

Άρθρο 5 

Προϋπολογισμός-Ποσά Χρηματοδότησης 

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της παρούσας ανέρχεται για το σύνολο της προγραμματικής 

περιόδου 2021-2023 στο ύψος των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (270.000,00€) και αναλύεται κατά 

έτος ως εξής: 

 Έτος 2021: ενενήντα χιλιάδες Ευρώ (90.000,00€). 
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 Έτος 2022: ενενήντα χιλιάδες Ευρώ (90.000,00€). 

 Έτος 2023 ενενήντα χιλιάδες Ευρώ (90.000,00€). 

2. Η καταβαλλόμενη χρηματοδότηση συνολικού ποσού διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (270.000,00€) 

συνιστά μέρος της Εθνικής Συμμετοχής στο πρόγραμμα MFI Script 2 Film κατά την περίοδο 2021-2023, 

πλέον της ισόποσης χρηματοδότησης από το Creative Europe – MEDIA Sub-programme. Η εν λόγω 

χρηματοδότηση θα καλύψει μέρος των αναγκών εκτέλεσης του προγράμματος MFI Script 2 Film 

Workshops για όλη τη διάρκεια της παρούσας ως εξής: 

α) Κόστος αμοιβών για διδάσκοντες και εξειδικευμένους συμβούλους στην κινηματογραφική παραγωγή, 

τη σκηνοθεσία και τη σεναριογραφία, εκατό πενήντα χιλιάδες Ευρώ (150.000,00€). 

β) Κόστος αμοιβών για διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό (διαχειριστής έργου, ορκωτός ελεγκτής, 

επιστημονικοί και τεχνικοί σύμβουλοι, τεχνικό προσωπικό), εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000,00€). 

γ) Κόστος μετακινήσεων διδασκόντων και εξειδικευμένων συμβούλων στην κινηματογραφική παραγωγή, 

τη σκηνοθεσία και τη σεναριογραφία, δώδεκα χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (12.600,00€). 

δ) Κόστος μετακινήσεων διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού (διαχειριστής έργου, ορκωτός 

ελεγκτής, επιστημονικοί και τεχνικοί σύμβουλοι, τεχνικό προσωπικό), επτά χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ 

(7.800,00€). 

ε) Κόστος διαμονής και διατροφής διδασκόντων και εξειδικευμένων συμβούλων στην κινηματογραφική 

παραγωγή, τη σκηνοθεσία και τη σεναριογραφία, εικοσιπέντε χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ (25.800,00€). 

στ) Κόστος διαμονής και διατροφής διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού (διαχειριστής έργου, 

ορκωτός ελεγκτής, επιστημονικοί και τεχνικοί σύμβουλοι, τεχνικό προσωπικό), δεκατρείς χιλιάδες 

οκτακόσια Ευρώ (13.800,00€). 

3. Η κατά έτος καταβαλλόμενη χρηματοδότηση, συνολικού ποσού ενενήντα χιλιάδων Ευρώ (90.000,00€), 

αναλύεται ως εξής: 

α) Κόστος αμοιβών για διδάσκοντες και εξειδικευμένους συμβούλους στην κινηματογραφική παραγωγή, 

τη σκηνοθεσία και τη σεναριογραφία, πενήντα χιλιάδες Ευρώ (50.000,00€). 

β) Κόστος αμοιβών για διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό (διαχειριστής έργου, ορκωτός ελεγκτής, 

επιστημονικοί και τεχνικοί σύμβουλοι, τεχνικό προσωπικό), είκοσι χιλιάδες Ευρώ (20.000,00€). 

γ) Κόστος μετακινήσεων διδασκόντων και εξειδικευμένων συμβούλων στην κινηματογραφική παραγωγή, 

τη σκηνοθεσία και τη σεναριογραφία, τέσσερις χιλιάδες διακόσια Ευρώ (4.200,00€). 

δ) Κόστος μετακινήσεων διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού (διαχειριστής έργου, ορκωτός 

ελεγκτής, επιστημονικοί και τεχνικοί σύμβουλοι, τεχνικό προσωπικό), δύο χιλιάδες εξακόσια Ευρώ 

(2.600,00€). 

ε) Κόστος διαμονής και διατροφής διδασκόντων και εξειδικευμένων συμβούλων στην κινηματογραφική 

παραγωγή, τη σκηνοθεσία και τη σεναριογραφία, οκτώ χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (8.600,00€). 

ζ) Κόστος διαμονής και διατροφής διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού (διαχειριστής έργου, 

ορκωτός ελεγκτής, επιστημονικοί και τεχνικοί σύμβουλοι, τεχνικό προσωπικό), τέσσερις χιλιάδες 

εξακόσια Ευρώ (4.600,00€). 

Άρθρο 6 

Πόροι-Διαδικασία καταβολής 

1. Οι αναγκαίοι πόροι για την εκτέλεση της παρούσας διατίθενται κατά έτος από τα συμβαλλόμενα μέρη και η 

ετήσια συμμετοχή κάθε μέρους ορίζεται ως εξής: 

α) Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής συμβάλλει καταβάλλοντας είκοσι χιλιάδες Ευρώ (20.000,00€). Το ποσό αυτό θα βαρύνει την Σ.Α.Ε. 

033 με κωδ. 2018ΣΕ03300000 «Πολιτιστικές και Αθλητικές Δράσεις – Εκδηλώσεις» του Π.Δ.Ε της Γενικής 

Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για το οικονομικό έτος 2021, και κωδικό ΑΛΕ 2340889001 

του Π.Δ.Ε της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για το οικονομικό έτος 2021.  

β) Ο Δήμος Ρόδου συμβάλλει καταβάλλοντας είκοσι χιλιάδες Ευρώ (20.000,00€). Το ποσό αυτό θα βαρύνει 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….. . 
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γ) Ο Δήμος Νισύρου συμβάλλει καταβάλλοντας πενήντα χιλιάδες Ευρώ (50.000,00€). Το ποσό αυτό θα βαρύνει 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….. . 

2. Τα ως άνω οριζόμενα ποσά καταβάλλονται στη ΔΗ.Κ.Ε.Ν, κατόπιν έγγραφων αιτημάτων και σχετικών 

παραστατικών της, ως εξής: 

α) Από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους. 

β) Από τον Δήμο Ρόδου σε δύο (2) δόσεις τους μήνες Αύγουστο και Δεκέμβριο, κάθε έτους. 

γ) Από τον Δήμο Νισύρου τον μήνα Αύγουστο, κάθε έτους. 

 

Άρθρο 7 

Επιτροπή Παρακολούθησης 

1. Την εκτέλεση της παρούσας παρακολουθεί τετραμελής Επιτροπή, αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο από 

κάθε συμβαλλόμενο μέρος. 

2. Οι εκπρόσωποι υποδεικνύονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, από τους νόμιμους εκπροσώπους 

κάθε συμβαλλόμενου μέρους, μετά την αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από τη Γενική Γραμματεία 

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της παρούσας. 

3. Οι εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων μερών πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

και να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής. 

4. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 

5. Τα μέλη είναι ελεύθερα ανακλητά, με απόφαση εκείνου που τα ορίζει. 

6. Για τις μεταβολές ενημερώνονται, μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τα 

λοιπά συμβαλλόμενα μέρη. 

7. 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, 

δ) Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά, εν γένει την εκτέλεση της παρούσας. 

ε) Συνεδριάζει τακτικά τους μήνες Ιούλιο και Οκτώβριο και εκτάκτως αν ζητηθεί εγγράφως από δύο μέλη 

της ή από τον Πρόεδρό της, αναφέροντας τα υπό συζήτηση θέματα. 

 

 

Άρθρο 8 

Διάρκεια και Χρονοδιάγραμμα Σύμβασης 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023. Το χρονοδιάγραμμα 

εκτέλεσης της σύμβασης ως προς τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και την καταβολή της 

ετήσιας συμμετοχής κάθε συμβαλλόμενου μέρους έχει ως εξής: 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΈΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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×  +   +         +   +         +   +   

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

             

 ΥΠΟΜΝΗΜΑ            

 Α, Β, Γ και Δ τα συμβαλλόμενα μέρη με τη σειρά που 

αναφέρονται στην αρχή της παρούσας 

           

            

 × Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης            

 + Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης            

  Παρακολούθηση Προγραμματικής Σύμβασης            

  Διάθεση χώρων διεξαγωγής Προγράμματος MFI Script 2 Film            

  Καταβολή ετήσιας συμμετοχής             

 * Διοικητική υποστήριξη Προγράμματος MFI Script 2 Film            

 

Άρθρο 9 

Αντισυμβατική Συμπεριφορά και Καταγγελία της Σύμβασης 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, 

από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα άλλα αντισυμβαλλόμενα μέρη το δικαίωμα να 

αξιώσουν την αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή 

αμέλειας προς αποκατάσταση, οποιοδήποτε των λοιπών συμβαλλόμενων μερών έχει δικαίωμα να καταγγείλει 

τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. 

Η καταγγελία της σύμβασης είναι έγγραφη και απευθυντέα στον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Παρακολούθησης, ο οποίος την διαβιβάζει στους λοιπούς συμβαλλόμενους εταίρους. 

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων μερών αναφορικά με την ερμηνεία και την 

εφαρμογή των όρων της παρούσας, υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Έδρας της Γενικής 

Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 

 

Άρθρο 10 

Τροποποίηση 

Η παρούσα τροποποιείται μετά από γραπτή συμφωνία όλων των μερών. 
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Εξαιρείται η τροποποίηση των όρων που αφορούν τη συνολική και κατ’ έτος κοστολόγηση της παρούσας. 

Η τροποποίηση της διάρκειάς της (παράταση) ή παράταση του χρονοδιαγράμματος των επιμέρους προθεσμιών 

είναι εφικτή εφόσον δεν επηρεάζεται η συνολική και η κατ’ έτος κοστολόγηση. 

 

Άρθρο 11 

Τελικές Διατάξεις 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιαδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή 

καταστάσεων αντίθετων προς τη προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που 

προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιαδήποτε 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. 

Η παρούσα αποτελείται από ένδεκα (11) άρθρα, υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει από ένα. 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΣΥΡΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Ι. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 

 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΣΥΡΟΥ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΗ 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΧΕΣΩ1Ρ-ΑΧΜ



11/19 

 

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 1030/10-06-2021 της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου 

Ρόδου, 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 25ης έκτακτης δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2021, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής,  

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 

του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας. 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020  

 Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-

2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού. 

 Το Νόμο 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 

197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

 Την διαπιστωτική πράξη με ημερομηνία 30-09-2020 για την σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

1. Εγκρίνει την σύναψη Νέας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής, του Δήμου Ρόδου, του Δήμου Νισύρου και της ΔΗΚΕΝ, ως πρόσφορο μέσο για 

την εκτέλεση του προγράμματος MFI Script 2 Film Workshops κατά την περίοδο 2021 – 2023 από το 

Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (ΜΙΚ). 

2. Εγκρίνει το σχέδιο της Νέας Προγραμματικής Σύμβασης, όπως παρακάτω αναλυτικά περιγράφεται: 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), 

(όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4071/2012, τον Ν.4690/2020 και τον Ν.4711/2020.) 

Στη Μυτιλήνη σήμερα, ……................................. 2021, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

Α) η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής με έδρα τη Μυτιλήνη, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη. 

Β) Ο Δήμος Ρόδου, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Αντώνη Καμπουράκη, ο οποίος ενεργεί σε 

εκτέλεση της υπ’ αριθμ. ……………………. (ΑΔΑ: ……………………) απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου, η οποία λήφθηκε στην από ............... 2021 συνεδρίασή του, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του αρ. 72, παρ. 1, περ. θ’ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'), όπως αντικαταστάθηκε από 

την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α'), 

Γ) ο Δήμος Νισύρου, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Χριστοφή Κορωναίο, ο οποίος ενεργεί 

σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.  ……………………. (ΑΔΑ: ……………………) απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου, η οποία λήφθηκε στην από ............... 2021 συνεδρίασή του, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του αρ. 72, παρ. 1, περ. θ’ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'), όπως αντικαταστάθηκε από 

την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α'), 

Δ) η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νισύρου (εφεξής: ΔΗ.Κ.Ε.Ν.) νομίμως εκπροσωπούμενη από την 

Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου κα. Καλλιόπη Χαρτοφύλη, η οποία ενεργεί σε εκτέλεση της υπ’ 

αριθμ. ……………………. (ΑΔΑ: ……………………) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που 

λήφθηκε στην από ............... 2021 συνεδρίαση του, 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις 

α) Του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύει. 

β) Του άρθρου 100 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύει. 

γ) Του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 

– δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως ισχύει. 

δ) Της περ.δ της παρ.6 του άρθρου 12 του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών κλπ» (Α’ 147), όπως ισχύει. 

ε) Του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει. 

στ) Του ν.4727/2020 «Ψηφιακή διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’ 184). 

ζ) Του π.δ.13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26). 

η) Τις διατάξεις του π.δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121). 

2. Την αρ.378/9-3-2000 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Σύσταση 

Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης και Πολιτισμού Νισύρου» (Β’ 335). 

3. Την αρ.9971/27-7-2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα 

«Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης και Πολιτισμού Νισύρου (Δ.Ε.Α.Π.) σε Κοινωφελή 

Επιχείρηση με την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νισύρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ν.)» (Β’1669). 

4. Την αρ. …………………………………… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου με την 

οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

5. Την αρ. …………………………………… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νισύρου με 

την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

6. Την αρ. …………………………………… απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Ν. με την 

οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

7. Το γεγονός της ανάγκης εξασφάλισης των αναγκαίων χρηματικών πόρων για την εκτέλεση του 

προγράμματος MFI Script 2 Film κατά την περίοδο 2021-2023, πέραν της χρηματοδότησης από το Creative 

Europe-Media Sub-programme. 

Συμφώνησαν και αμοιβαία συναποδέχθηκαν τα εξής: 

Άρθρο 1 

Προοίμιο 

Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθένα κατά το διακριτικό μέρος της κατά τόπο 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 Νότιου 

Αιγαίου. Οι επιδιωκόμενοι σκοποί εκπληρώνονται καλύτερα και τα θετικά αποτελέσματα επενεργούν 

πολλαπλασιαστικά, όταν οι σχετικές πρωτοβουλίες εκδηλώνονται στο πλαίσιο οργανωμένων συνεργασιών. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, κινείται η συμπόρευσή τους στην παρούσα προγραμματική συμφωνία, με την 

οποία συνεχίζεται η μακρόχρονη και επιτυχημένη συνεργασία των μερών της. 

Το MFI Script 2 Film Workshops συνιστά ένα προηγμένο και εξειδικευμένο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για την συγγραφή και ολοκλήρωση σεναρίων, 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 Creative Europe – MEDIA Sub-programme και 

συγχρηματοδοτείται από πόρους του Education, Audiovisual and Culture Executive Agency της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Οι περιοδικές συνεδρίες των συμμετεχόντων, ο ετήσιος αριθμός των οποίων ξεπερνά, συνήθως, 

τους εβδομήντα (70), 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 υπό Β και Γ συμβαλλόμενους Δήμους. 
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Άρθρο 2 

Αντικείμενο Σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για τη διευκόλυνση της 

λειτουργίας του προγράμματος του Μεσογειακού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (Μ.Ι.Κ.), και ο καθορισμός της 

συμμετοχής τους  με τη μορφή της χρηματοδότησης, ή άλλων συγκεκριμένων παροχών και διευκολύνσεων  για 

την εκτέλεση του προγράμματος MFI Script 2 Film Workshops κατά την περίοδο 2021 – 2023, από το Μ.Ι.Κ. 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τα εξής κεφάλαια: 

α) Σκοπός της Σύμβασης (Άρθρο 3). 

β) Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων (Άρθρο 4). 

γ) Προϋπολογισμός-Ποσά Χρηματοδότησης (Άρθρο 5). 

δ) Πόροι-Διαδικασία Καταβολής (Άρθρο 6). 

ε) Επιτροπή Παρακολούθησης (Άρθρο 7). 

στ) Διάρκεια και Χρονοδιάγραμμα Σύμβασης (Άρθρο 8).  

ζ) Αντισυμβατική συμπεριφορά και Καταγγελία της Σύμβασης (Άρθρο 9). 

η) Τροποποίηση (Άρθρο 10). 

θ) Τελικές Διατάξεις (Άρθρο 11). 

Άρθρο 3 

Σκοπός της Σύμβασης 

1. Η εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματικών πόρων για την εκτέλεση του προγράμματος MFI Script 2 Film 

κατά την περίοδο 2021-2023, πέραν της χρηματοδότησης από το Creative Europe – MEDIA Sub-

programme. 

2. Η εξασφάλιση κατάλληλων χώρων για τη φιλοξενία σεμιναρίων και λοιπών εκδηλώσεων. 

3. Η διοικητική υποστήριξη του προγράμματος MFI Script 2 Film Workshops και η επικοινωνία με λοιπές 

διοικητικές, δικαστικές και ελεγκτικές αρχές για την εφαρμογή του. 

4. Ο σχεδιασμός και η εκδήλωση πρωτοβουλιών, παράλληλα με τον πρόγραμμα, για την ανάπτυξη της 

συνεργασίας με κρατικές υπηρεσίες, όπως το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας 

(Ε.Κ.Ο.Μ.Ε), Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, και τοπικοί εκπαιδευτικοί και 

πολιτιστικοί φορείς για την ανάδειξη και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. 

 

Άρθρο 4 

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων  

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

1. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής:  

α) Ορίζει τον εκπρόσωπό της και τον αναπληρωματικό αυτού στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7 

της παρούσας, 

β) Συγκροτεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής την Επιτροπή 

Παρακολούθησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας και κατόπιν των σχετικών 

εισηγήσεων των συμβαλλόμενων μερών για τον ορισμό των εκπροσώπων τους και των αναπληρωματικών 

αυτών, εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της παρούσας, 

γ) Συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και παρακολουθεί την εκτέλεση της Προγραμματικής 

Σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας, 

δ) Καλύπτει τις υποχρεώσεις εκ του ρόλου της στην παρούσα με το προσωπικό που διαθέτει στο Τμήμα 

Θαλασσίων Θεμάτων και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Νησιωτικής Πολιτικής, 
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ε) Kαταβάλει ετησίως το ποσό της συμμετοχής της για τη χρηματοδότηση του προγράμματος, στο ύψος και με 

τον τρόπο που καθορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας. 

2. Ο Δήμος Ρόδου:  

α) Διαθέτει κατάλληλους χώρους για τη φιλοξενία των σεμιναρίων και λοιπών εκδηλώσεων για χρονικό 

διάστημα δέκα (10) συνεχόμενων ημερών κατ’ έτος εφαρμογής της παρούσας κατά τη διάρκεια των μηνών 

Σεπτεμβρίου ή Οκτωβρίου ή Νοεμβρίου, όποτε προσδιοριστεί η εφαρμογή του προγράμματος MFI Script 2 

Film κατόπιν συνεννόησης με το Μ.Ι.Κ.  

β) Ορίζει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωματικό αυτού στην Επιτροπή Παρακολούθησης του κατωτέρω 

άρθρου 7 της παρούσας εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της παρούσας, 

γ) Παρακολουθεί την πραγματοποίηση του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης και συμμετέχει στην 

Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 7 της παρούσας, 

δ) Καλύπτει τις υποχρεώσεις εκ του ρόλου του στην παρούσα μέσω ενός (1) υπαλλήλου του, που μπορεί να 

συμπίπτει με τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή του άρθρου 7 της παρούσας, 

ε) Καταβάλει ετησίως το ποσό της συμμετοχής του για τη χρηματοδότηση του προγράμματος, στο ύψος και με 

τον τρόπο που καθορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας. 

3. Ο Δήμος Νισύρου: 

α) Διαθέτει κατάλληλους χώρους για τη φιλοξενία των σεμιναρίων και λοιπών εκδηλώσεων που θα 

πραγματοποιηθούν στο νησί κατά την εκτέλεση του προγράμματος και συγκεκριμένα το Δημοτικό Σχολείο 

στο Μανδράκι ή το Γυμνάσιο για τη φιλοξενία των σεμιναρίων και το Ζωσιμοπούλειο θέατρο για λοιπές 

εκδηλώσεις για χρονικό διάστημα είκοσι (20) συνεχόμενων ημερών κατ’ έτος εφαρμογής της παρούσας 

κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουνίου ή Ιουλίου ή Αυγούστου, όποτε προσδιοριστεί η εφαρμογή του 

προγράμματος MFI Script 2 Film, κατόπιν συνεννόησης με το Μ.Ι.Κ. 

β) Ορίζει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωματικό αυτού στην Επιτροπή Παρακολούθησης του κατωτέρω 

άρθρου 7 της παρούσας εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της παρούσας, 

γ) Παρακολουθεί την πραγματοποίηση του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης και συμμετέχει στην 

Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 7 της παρούσας, 

δ) Καλύπτει τις υποχρεώσεις εκ του ρόλου του στην παρούσα μέσω ενός (1) υπαλλήλου του, που μπορεί να 

συμπίπτει με τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή του άρθρου 7 της παρούσας, 

ε) Καταβάλει ετησίως το ποσό της συμμετοχής του για τη χρηματοδότηση του προγράμματος, στο ύψος και με 

τον τρόπο που καθορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας. 

4. Η  ΔΗ.Κ.Ε.Ν.: 

α) Είναι υπόλογος-διαχειριστής, οργανώνει μαζί με το ΜΙΚ την εκτέλεση του προγράμματος MFI Script 2 Film 

Workshops και υποστηρίζει διοικητικά την εκτέλεση της παρούσας από την υπογραφή της μέχρι τη 

συμβατική λήξη της. Στη διοικητική υποστήριξη περιλαμβάνονται ιδίως: 

 Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος των συναντήσεων και των εκδηλώσεων, 

 Η σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού και του απολογισμού χρήσης της παρούσας, που 

υποβάλλονται στα συμβαλλόμενα μέρη εντός μηνός από την έγκρισή τους, 

 Η διοργάνωση, μέσω διαδικτύου, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σεμιναρίων επιμέλειας και 

επεξεργασίας επιλεγμένων σεναρίων με κριτικές αναλύσεις, αξιολογήσεις και συμβουλευτικές 

παρεμβάσεις (online workshops), 

 Η διοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων με φορείς της έδρας των συμβαλλομένων μερών και 

γενικότερα του Αιγαίου, 

 Η έκδοση βιβλίων για τη σεναριογραφία και τον κινηματογράφο ή η διάθεσή τους σε ηλεκτρονική 

μορφή, 

 Η υποβολή αιτήματος στα συμβαλλόμενα μέρη προς καταβολή της χρηματοδότησης. 

β) Ορίζει τον εκπρόσωπό της και τον αναπληρωματικό αυτού στην Επιτροπή Παρακολούθησης του κατωτέρω 

άρθρου 7 εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της παρούσας, 

γ) Παρακολουθεί την πραγματοποίηση του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης και συμμετέχει στην 

Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 7 της παρούσας, 
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δ) Καλύπτει τις υποχρεώσεις εκ του ρόλου της στην παρούσα μέσω ενός (1) υπαλλήλου της, που μπορεί να 

συμπίπτει με τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή του άρθρου 8 της παρούσας. 

ε) Προβαίνει σε κάθε άλλη αναγκαία πρωτοβουλία για την εκτέλεση της παρούσας. 

5. Επιπλέον, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να: 

α) Eφαρμόζουν την παρούσα έχοντας υπόψη το σκοπό του προγράμματος MFI Script 2 Film, 

β) Eνεργούν εγκαίρως και προσηκόντως για την ουσιαστική και αποτελεσματική εκπλήρωση του συμβατικού 

τους ρόλου, 

γ) Λαμβάνουν υπόψη τις εισηγήσεις του Μ.Ι.Κ. για την βέλτιστη εφαρμογή του προγράμματος MFI Script 2 

Film, 

δ) Ενημερώνουν εγγράφως τους άλλους συμβαλλόμενους και το Μ.Ι.Κ. για τυχόν προβλήματα ή/και 

καθυστερήσεις στην εκπλήρωση του ρόλου τους, 

ε) Ζητούν και να λαμβάνουν πληροφόρηση από το Μ.Ι.Κ. καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας για την εξέλιξη 

του προγράμματος, 

στ) Εισηγούνται στο Μ.Ι.Κ. βελτιώσεις του προγράμματος, αποκλειστικά σε ότι αφορά το συμβατικό τους 

ρόλο. 

Άρθρο 5 

Προϋπολογισμός-Ποσά Χρηματοδότησης 

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της παρούσας ανέρχεται για το σύνολο της προγραμματικής 

περιόδου 2021-2023 στο ύψος των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (270.000,00€) και αναλύεται κατά 

έτος ως εξής: 

 Έτος 2021: ενενήντα χιλιάδες Ευρώ (90.000,00€). 

 Έτος 2022: ενενήντα χιλιάδες Ευρώ (90.000,00€). 

 Έτος 2023 ενενήντα χιλιάδες Ευρώ (90.000,00€). 

2. Η καταβαλλόμενη χρηματοδότηση συνολικού ποσού διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (270.000,00€) 

συνιστά μέρος της Εθνικής Συμμετοχής στο πρόγραμμα MFI Script 2 Film κατά την περίοδο 2021-2023, 

πλέον της ισόποσης χρηματοδότησης από το Creative Europe – MEDIA Sub-programme. Η εν λόγω 

χρηματοδότηση θα καλύψει μέρος των αναγκών εκτέλεσης του προγράμματος MFI Script 2 Film 

Workshops για όλη τη διάρκεια της παρούσας ως εξής: 

α) Κόστος αμοιβών για διδάσκοντες και εξειδικευμένους συμβούλους στην κινηματογραφική παραγωγή, 

τη σκηνοθεσία και τη σεναριογραφία, εκατό πενήντα χιλιάδες Ευρώ (150.000,00€). 

β) Κόστος αμοιβών για διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό (διαχειριστής έργου, ορκωτός ελεγκτής, 

επιστημονικοί και τεχνικοί σύμβουλοι, τεχνικό προσωπικό), εξήντα χιλιάδες Ευρώ (60.000,00€). 

γ) Κόστος μετακινήσεων διδασκόντων και εξειδικευμένων συμβούλων στην κινηματογραφική παραγωγή, 

τη σκηνοθεσία και τη σεναριογραφία, δώδεκα χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (12.600,00€). 

δ) Κόστος μετακινήσεων διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού (διαχειριστής έργου, ορκωτός 

ελεγκτής, επιστημονικοί και τεχνικοί σύμβουλοι, τεχνικό προσωπικό), επτά χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ 

(7.800,00€). 

ε) Κόστος διαμονής και διατροφής διδασκόντων και εξειδικευμένων συμβούλων στην κινηματογραφική 

παραγωγή, τη σκηνοθεσία και τη σεναριογραφία, εικοσιπέντε χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ (25.800,00€). 

στ) Κόστος διαμονής και διατροφής διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού (διαχειριστής έργου, 

ορκωτός ελεγκτής, επιστημονικοί και τεχνικοί σύμβουλοι, τεχνικό προσωπικό), δεκατρείς χιλιάδες 

οκτακόσια Ευρώ (13.800,00€). 

3. Η κατά έτος καταβαλλόμενη χρηματοδότηση, συνολικού ποσού ενενήντα χιλιάδων Ευρώ (90.000,00€), 

αναλύεται ως εξής: 

α) Κόστος αμοιβών για διδάσκοντες και εξειδικευμένους συμβούλους στην κινηματογραφική παραγωγή, 

τη σκηνοθεσία και τη σεναριογραφία, πενήντα χιλιάδες Ευρώ (50.000,00€). 

β) Κόστος αμοιβών για διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό (διαχειριστής έργου, ορκωτός ελεγκτής, 

επιστημονικοί και τεχνικοί σύμβουλοι, τεχνικό προσωπικό), είκοσι χιλιάδες Ευρώ (20.000,00€). 
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γ) Κόστος μετακινήσεων διδασκόντων και εξειδικευμένων συμβούλων στην κινηματογραφική παραγωγή, 

τη σκηνοθεσία και τη σεναριογραφία, τέσσερις χιλιάδες διακόσια Ευρώ (4.200,00€). 

δ) Κόστος μετακινήσεων διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού (διαχειριστής έργου, ορκωτός 

ελεγκτής, επιστημονικοί και τεχνικοί σύμβουλοι, τεχνικό προσωπικό), δύο χιλιάδες εξακόσια Ευρώ 

(2.600,00€). 

ε) Κόστος διαμονής και διατροφής διδασκόντων και εξειδικευμένων συμβούλων στην κινηματογραφική 

παραγωγή, τη σκηνοθεσία και τη σεναριογραφία, οκτώ χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (8.600,00€). 

ζ) Κόστος διαμονής και διατροφής διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού (διαχειριστής έργου, 

ορκωτός ελεγκτής, επιστημονικοί και τεχνικοί σύμβουλοι, τεχνικό προσωπικό), τέσσερις χιλιάδες 

εξακόσια Ευρώ (4.600,00€). 

Άρθρο 6 

Πόροι-Διαδικασία καταβολής 

1. Οι αναγκαίοι πόροι για την εκτέλεση της παρούσας διατίθενται κατά έτος από τα συμβαλλόμενα μέρη και η 

ετήσια συμμετοχή κάθε μέρους ορίζεται ως εξής: 

α) Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής συμβάλλει καταβάλλοντας είκοσι χιλιάδες Ευρώ (20.000,00€). Το ποσό αυτό θα βαρύνει την Σ.Α.Ε. 

033 με κωδ. 2018ΣΕ03300000 «Πολιτιστικές και Αθλητικές Δράσεις – Εκδηλώσεις» του Π.Δ.Ε της Γενικής 

Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για το οικονομικό έτος 2021, και κωδικό ΑΛΕ 2340889001 

του Π.Δ.Ε της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για το οικονομικό έτος 2021.  

β) Ο Δήμος Ρόδου συμβάλλει καταβάλλοντας είκοσι χιλιάδες Ευρώ (20.000,00€). Το ποσό αυτό θα βαρύνει 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….. . 

γ) Ο Δήμος Νισύρου συμβάλλει καταβάλλοντας πενήντα χιλιάδες Ευρώ (50.000,00€). Το ποσό αυτό θα βαρύνει 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….. . 

2. Τα ως άνω οριζόμενα ποσά καταβάλλονται στη ΔΗ.Κ.Ε.Ν, κατόπιν έγγραφων αιτημάτων και σχετικών 

παραστατικών της, ως εξής: 

α) Από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους. 

β) Από τον Δήμο Ρόδου σε δύο (2) δόσεις τους μήνες Αύγουστο και Δεκέμβριο, κάθε έτους. 

γ) Από τον Δήμο Νισύρου τον μήνα Αύγουστο, κάθε έτους. 

 

Άρθρο 7 

Επιτροπή Παρακολούθησης 

1. Την εκτέλεση της παρούσας παρακολουθεί τετραμελής Επιτροπή, αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο από 

κάθε συμβαλλόμενο μέρος. 

2. Οι εκπρόσωποι υποδεικνύονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, από τους νόμιμους εκπροσώπους 

κάθε συμβαλλόμενου μέρους, μετά την αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από τη Γενική Γραμματεία 

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της παρούσας. 

3. Οι εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων μερών πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

και να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής. 

4. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 

5. Τα μέλη είναι ελεύθερα ανακλητά, με απόφαση εκείνου που τα ορίζει. 

6. Για τις μεταβολές ενημερώνονται, μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τα 

λοιπά συμβαλλόμενα μέρη. 

7. Η Επιτροπή: 

α) Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της παρούσας, 

β) Ελέγχει και εγκρίνει τον απολογισμό χρήσης της παρούσας, 
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γ) Συντάσσει εκθέσεις για την εκτέλεση της παρούσας, οι οποίες συνοδεύουν το αίτημα για την καταβολή 

της συμμετοχής κάθε συμβαλλόμενου μέρους, 

δ) Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά, εν γένει την εκτέλεση της παρούσας. 

ε) Συνεδριάζει τακτικά τους μήνες Ιούλιο και Οκτώβριο και εκτάκτως αν ζητηθεί εγγράφως από δύο μέλη 

της ή από τον Πρόεδρό της, αναφέροντας τα υπό συζήτηση θέματα. 

 

Άρθρο 8 

Διάρκεια και Χρονοδιάγραμμα Σύμβασης 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023. Το χρονοδιάγραμμα 

εκτέλεσης της σύμβασης ως προς τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και την καταβολή της 

ετήσιας συμμετοχής κάθε συμβαλλόμενου μέρους έχει ως εξής: 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΈΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Δ 
×  +   +         +   +         +   +   

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

             

 ΥΠΟΜΝΗΜΑ            

 
Α, Β, Γ και Δ τα συμβαλλόμενα μέρη με τη σειρά που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας 

           

            

 × Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης            

 + Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης            

  Παρακολούθηση Προγραμματικής Σύμβασης            

  Διάθεση χώρων διεξαγωγής Προγράμματος MFI Script 2 Film            

  Καταβολή ετήσιας συμμετοχής             

 * Διοικητική υποστήριξη Προγράμματος MFI Script 2 Film            

 

Άρθρο 9 

Αντισυμβατική Συμπεριφορά και Καταγγελία της Σύμβασης 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, 

από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα άλλα αντισυμβαλλόμενα μέρη το δικαίωμα να 

αξιώσουν την αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή 

αμέλειας προς αποκατάσταση, οποιοδήποτε των λοιπών συμβαλλόμενων μερών έχει δικαίωμα να καταγγείλει 

τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. 

Η καταγγελία της σύμβασης είναι έγγραφη και απευθυντέα στον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Παρακολούθησης, ο οποίος την διαβιβάζει στους λοιπούς συμβαλλόμενους εταίρους. 
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Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων μερών αναφορικά με την ερμηνεία και την 

εφαρμογή των όρων της παρούσας, υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Έδρας της Γενικής 

Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 

 

Άρθρο 10 

Τροποποίηση 

Η παρούσα τροποποιείται μετά από γραπτή συμφωνία όλων των μερών. 

Εξαιρείται η τροποποίηση των όρων που αφορούν τη συνολική και κατ’ έτος κοστολόγηση της παρούσας. 

Η τροποποίηση της διάρκειάς της (παράταση) ή παράταση του χρονοδιαγράμματος των επιμέρους προθεσμιών 

είναι εφικτή εφόσον δεν επηρεάζεται η συνολική και η κατ’ έτος κοστολόγηση. 

 

Άρθρο 11 

Τελικές Διατάξεις 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιαδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή 

καταστάσεων αντίθετων προς τη προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που 

προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιαδήποτε 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. 

Η παρούσα αποτελείται από ένδεκα (11) άρθρα, υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει από ένα. 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΣΥΡΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Ι. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 
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ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΣΥΡΟΥ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΗ 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ.429 /2021  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Φλοσκάκης Νεκτάριος                                                                             

Κιαχαγιά - Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Μανέττας Βασίλειος 

                              Σπυρόπουλος Σπύρος 

        Διακοσταματίου Σάββας 

        Παλαιολόγου Μιχαήλ 

  

                                                                                

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α 

η αναπληρώτρια 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 
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