
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ     ΑΔΑ: ΨΨΘΚΩ1Η-Δ9Γ 

     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 2-15/2/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Σερίφου. 

 Σήμερα, (15) δέκα πέντε του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023 ημέρα 

της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Σερίφου 

συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση ήτοι δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη 

ταυτόχρονα, ύστερα από την υπ’ αριθ.0437/10-02-23 πρόσκληση του 

Προέδρου αυτού, κ. Μαγουλά Δ., που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου Σερίφου και επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο αυτού, 

σύμφωνα με το άρθρο 67 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3852/2010) 

για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 5ο: Έγκριση ή μη του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου Σερίφου και Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου για την εκτέλεση του 

ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Εθνικού Μετσοβίου 

Πολυτεχνείου στο Δήμο Σερίφου σε θέματα ασφαλείας, προσβάσεων και 

διαχείρισης μεταλλευτικών χώρων και εγκαταστάσεων». 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Μαγουλάς Δήμ., Πρόεδρος Δ.Σ.    1. Κόντες Ιωαν., Δ.Σ.        

2. Λιβάνιος Γεώργιος, Δ.Σ.   2. Βαραγιάννης Β., Δ.Σ. 

3. Λιβάνιος Στυλ., Αντιδήμαρχος 3. Χρυσολωράς Θ., Δ.Σ.                     

4. Ρεβίνθης Ευαγ., Αντιδήμαρχος 4 Ράμπιας Σ., Αντιδήμαρχος  

5. Πελοποννήσιος Μ., Δ.Σ.            5. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ  

6. Χρυσολωράς Μιχ., Δ.Σ. 

7. Μποφίλιος Π., Δ.Σ          

8. Λυμβαίος Ιωάννης Δ.Σ       

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος, κύριος Ρεβίνθης Κωνσταντίνος. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη 

Ειρήνη. 

Ο πρόεδρος ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών για τη συζήτηση δύο (2) 
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εκτάκτων θεμάτων ως κάτωθι:    

ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ: 

• Λήψη απόφασης για την απαλλαγή του κυρίου Μουστάκα Γεωργίου του 

Κωνσταντίνου από τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης 2021. 

• Λήψη απόφασης για την απαλλαγή του κυρίου Κοτσίκου Εμμανουήλ του 

Δημητρίου από τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης 2021. 

Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση δυο (2) εκτάκτων θεμάτων. 

Θέμα 5ο:  Έγκριση ή μη του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου Σερίφου και Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου για την εκτέλεση του 

ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Εθνικού Μετσοβίου 

Πολυτεχνείου στο Δήμο Σερίφου σε θέματα ασφαλείας, προσβάσεων και 

διαχείρισης μεταλλευτικών χώρων και εγκαταστάσεων». 

Αριθμός Απόφασης: 19/2023. 

Ο πρόεδρος του ΔΣ Μαγουλάς Δημήτριος, έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κύριο 

Ρεβίνθη Κωνσταντίνο, ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, είπε μεταξύ άλλων τα εξής: Σας παρουσιάζω το σχέδιο 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου και και Εθνικού 

Μετσοβίου Πολυτεχνείου για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος με 

τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου στο Δήμο 

Σερίφου σε θέματα ασφαλείας, προσβάσεων και διαχείρισης μεταλλευτικών 

χώρων και εγκαταστάσεων». 

και παρακαλώ για την έγκρισή του: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Μεταξύ του Δήμου Σερίφου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  

για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος:  

 

«Τεχνική βοήθεια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στον Δήμο Σερίφου σε 

θέματα ασφάλειας, προσβάσεων  και διαχείρισης μεταλλευτικών χώρων και 

εγκαταστάσεων» 

 

Στην Σέριφο σήμερα στις ../../2022, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι φορείς: 
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1. Ο Δήμος Σερίφου, που εδρεύει στη Χώρα Σερίφου, 840 05, Σέριφος με Α.Φ.Μ. 090281914, 

Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Σερίφου κ. Κωνσταντίνο 

Ρεβίνθη και , 

 

2. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ (ΑΦΜ: 

099793475, ΔΟΥ: Δ’ Αθηνών, Διεύθυνση: Πατησίων 42, 10682 Αθήνα), νόμιμα 

εκπροσωπούμενο από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητή κ. 

Ιωάννη Χατζηγεωργίου, 

 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

• Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

• Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως τροποποιήθηκε και ισχύει» 

• Το άρθρο 12 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ). 

• Το Ν. 4485/2017(ΦΕΚ Α' 114/04/08/2017) "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις" 

• Την κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου από τη Σύγκλητο του ΕΜΠ στην 9η συνεδρίασή της 07.07.2000 (ΦΕΚ 

1098/Β/5-9-2000), «Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου» 

• Την υπ αριθμ. ............... Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου με ΑΔΑ 

........................, σχετικά με την έγκριση των όρων και τη σύναψη της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία έλαβε έγκριση νομιμότητας με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

……………………………… Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

• Την από ……………. έγκριση του Τομέα, την από ………………………….. έγκριση της Σχολής και 

την από ………………….της ΕΕ του ΕΜΠ σχετικά με την υλοποίηση της Προγραμματικής 

Σύμβασης. 

 

συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1° 

Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση είναι Προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου του 

άρθρου 225 του Ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 42 του Ν. 4049/2012 και 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-062010, Α') «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν. 4071/2012 (άρθρο 8 παρ. 9 και 10 ). 

 

Η σύμβαση αυτή περιέχει τα εξής κεφάλαια: 

1. Νομική Βάση και Περιεχόμενο της Σύμβασης 

2. Προοίμιο 

3. Αντικείμενο της σύμβασης - Ορισμός Επιστημονικών Υπεύθυνων 
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4. Στάδια εκτέλεσης του έργου 

5. Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 

6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης 

7. Πόροι - Χρηματοδότηση 

8. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

9. Κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Σύμβασης 

10. Κυριότητα και δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων 

11. Ρήτρες - Τελικές διατάξεις Σύμβασης 

12. Τροποποίηση της σύμβασης 

13. Εφαρμοστέο δίκαιο 

 

Άρθρο 2°  

Προοίμιο 

Η Σέριφος επί αιώνες αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα μεταλλευτικής 

δραστηριότητας στην Ελλάδα. Αποτέλεσμα αυτού είναι να βρίσκονται, σήμερα, διάσπαρτες 

σε πολλά σημεία του νησιού σημαντικές μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, είτε πρώην χώροι 

εκμετάλλευσης είτε ανενεργός και παραμένων εξοπλισμός. Στην πρώτη κατηγορία 

εντάσσονται υπόγειες στοές και συνοδά μεταλλευτικά έργα, ενώ στη δεύτερη κατηγορία 

χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εμβληματική σκάλα φόρτωσης στο Μεγάλο Λιβάδι. 

Οι μεταλλευτικοί χώροι αυτοί αποτελούν ελκυστικούς τόπους για τον εναλλακτικό 

περιπατητικό τουρισμό, αλλά ταυτόχρονα συνιστούν οξύ πρόβλημα ασφάλειας μιας που σε 

μεγάλο βαθμό είναι αχαρτογράφητοι, με προβληματικές προσβάσεις στο δύσβατο τοπίο των 

εξορύξεων και  χωρίς κατάλληλες επισημάνσεις. Είναι δε αδιαβάθμητοι όσον αφορά την 

επικινδυνότητά τους. Στο νησί έχουν, επίσης, παρατηρηθεί καθιζήσεις (“βουλιάγματα” ή 

“βουλιαμέντα”) εξαιτίας της υπόγειας μεταλλευτικής δραστηριότητας. Στη δεύτερη 

κατηγορία εγκαταστάσεων, η Σκάλα Φόρτωσης στο Μέγα Λιβάδι βρίσκεται στα πρόθυρα 

κατάρρευσης και  είναι από καιρό γνωστό ότι απαιτεί άμεσα σωστικά μέσα, ενώ οι 

διαβρωτικοί παράγοντες (θαλάσσιο περιβάλλον, κυματισμός) συνεχίζουν το αποσαθρωτικό 

τους έργο..  

Τέλος, ο Δήμος Σερίφου αναγνωρίζει μια προσπάθεια αλλαγής χρήσης παλιών 

μεταλλευτικών παραχωρήσεων προς μια κατεύθυνση αντίθετη με την ταυτότητα που 

επιθυμεί η τοπική κοινωνία και, τελικά, αντι- αναπτυξιακή.  

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο δια των Εργαστηρίων Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και 

Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών 

(μοναδικής στην Ελλάδα Σχολής με τη συγκεκριμένη εξειδίκευσης) και Αστικού 

Περιβάλλοντος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, διαθέτει ως ακαδημαϊκός φορέας 

μεγάλη εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης και άρσης της επικινδυνότητας παλαιών 

μεταλλευτικών εγκαταστάσεων όπως επίσης και επιστημονικής τεκμηρίωσης πολιτικών 

διαχείρισης γης που προστατεύουν τη δημόσια περιουσία.  

 

Άρθρο 3 

Αντικείμενο της σύμβασης - Ορισμός Επιστημονικών Υπεύθυνων 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με 

τίτλο: «Τεχνική βοήθεια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στον Δήμο Σερίφου σε 
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θέματα ασφάλειας, προσβάσεων και διαχείρισης μεταλλευτικών χώρων και 

εγκαταστάσεων»: 

 

α. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την εκπόνηση των απαραίτητων ερευνών 

και ενεργειών, για την αξιολόγηση των συνθηκών ασφάλειας σε παλιούς χώρους και 

εγκαταστάσεις  και την προτεραιοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων για τον έλεγχο και άρση 

της επικινδυνότητάς τους. Το έργο βασίζεται σε πρωτότυπη έρευνα και θα προάγει την 

επιστήμη. Το έργο  θα εκπονηθεί σε δύο (2) Φάσεις, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 4 της 

παρούσης. 

 

β. Για την εκτέλεση του έργου ως Επιστημονικός Υπεύθυνος (Ε.Υ.) ορίζεται ο κ. Καλιαμπάκος 

Δημήτριος, Καθηγητής του Τομέα Μεταλλευτικής της Σχολής Μηχανικών-Μεταλλείων-

Μεταλλουργών, ο οποίος θα ορίσει ειδικότερα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας, θα 

συντονίσει και θα διεκπεραιώσει τις εργασίες της. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ)  θα 

ευθύνεται εν γένει για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του 

έργου και τη σκοπιμότητα των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεση του φυσικού 

αντικειμένου του έργου παρακολουθώντας το οικονομικό αντικείμενό του (άρθρο 234 παρ. 

3 Ν. 4957/2022)". 

 

γ. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ε.Μ.Π. αναλαμβάνει τη γενική ευθύνη για την υποβολή 

όλων των εγγράφων εκ μέρους του Ε.Μ.Π. προς το Δήμο Σερίφου και για τη γενικότερη 

σύνδεση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή 

κωλύματος, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ε.Μ.Π. αναπληρώνεται από μέλος του Τομέα 

που υποδεικνύεται από τον ίδιο και ορίζεται από το Ε.Μ.Π. 

 

δ. Για την εκτέλεση του έργου αυτού ορίζεται, από την πλευρά του Δήμου, Υπεύθυνος ο 

Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνος Καραλής, ο οποίος  θα συνεργάζεται με 

το Ε.Μ.Π. για τα θέματα του προγράμματος. 

 

Άρθρο 4 

Στάδια εκτέλεσης του έργου 

Το έργο αποτελείται από δύο (2) Φάσεις, οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται: 

• Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της Σκάλας Φόρτωσης στο Μέγα Λιβάδι, 

η εκτίμηση της στατικής της επάρκειας καθώς και η πρόταση μέτρων άμεσης 

παρέμβασης για την συντήρηση και αποκατάστασή του, σε επίπεδο προωθημένης 

προμελέτης η οποία μπορεί να υποστηρίξει, όπως έχει συμβεί και σε άλλα σχετικά 

έργα, την άμεση διεκδίκηση από πλευράς του Δήμου χρηματοδότησης Έργου με τη 

μέθοδο μελέτης- κατασκευής  (Παραδοτέο 1). 

• Την αναγνώριση των πιέσεων για την αλλαγή χρήσεων γης σε περιοχές παλαιών 

μεταλλευτικών παραχωρήσεων και τη επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων  του 

Δήμου και της τοπικής κοινωνίας για την υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας και 
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την ενίσχυση μιας αναπτυξιακής προοπτικής σύμφωνης με τις αρχές της βιώσιμης 

και αειφόρου ανάπτυξης. (Παραδοτέο 2) 

• Την αναγνώριση και αξιολόγηση των προβλημάτων ασφάλειας που προκύπτουν από 

την μεταλλευτική δραστηριότητα τόσο στις εκτεταμένες υπόγειες στοές όσο και στις 

υπερκείμενες επιφάνειες. Η αξιολόγηση του κινδύνου θα οδηγήσει στην πρόταση και 

προτεραιοποίηση των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας για κατοίκους και επισκέπτες 

και στον σχεδιασμό ασφαλών ήπιων επισκέψιμων διαδρομών. Ταυτόχρονα, θα γίνει 

για πρώτη φορά η αξιολόγηση της ευστάθειας του επιφανειακού χώρου πάνω από 

υφιστάμενες υπόγειες εκμεταλλεύσεις, παράγοντας ιδιαίτερης σημασίας για τη 

μελλοντική ανάπτυξη του νησιού της Σερίφου. (Παραδοτέο 3) 

• Το σύνολο των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος και, ειδικότερα, τα 

θέματα επικινδυνότητας και της βελτίωσης της πρόσβασης με ασφάλεια θα 

διαχυθούν συστηματικά στην τοπική κοινωνία μέσω εκδηλώσεων, εκδόσεων, 

διαδικτυακής επικοινωνίας κλπ .(Παραδοτέο 4) 

 

Το έργο θα εκτελεστεί σε δύο (2) φάσεις. 

Η πρώτη φάση έχει διάρκεια 3 μηνών και περιλαμβάνει το Παραδοτέο 1. Η δεύτερη διατρέχει 

ολόκληρο το έργο και περιλαμβάνει τα παραδοτέα 2,3,4. 

Το έργο θα έχει συνολική διάρκεια  10 μήνες.  

 

 

Άρθρο 5 

Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης 

α. Η συνολική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της 

παρούσας έως και 10 (δέκα) μήνες. 

 

β. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη εισήγηση της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης, σχετικά με την πορεία του έργου και ομόφωνη απόφαση των 

νόμιμων εκπροσώπων των δύο (2) συμβαλλομένων μερών (η παράταση δεν συνεπάγεται 

επιπλέον δαπάνη). 

 

 

Άρθρο 6 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης 

Ο χρόνος υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης ορίζεται συνολικά σε 10 

μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Φάσεις/Μήνες 

Μήνες 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Φάση 1           

Φάση 2           
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Άρθρο 7  

Πόροι-Χρηματοδότηση 

α. Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης του προβλεπόμενου στον όρο άρθρο 4 της 

παρούσας σύμβασης ερευνητικού προγράμματος, ανέρχεται στο ποσό των εκατό 

είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (124.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

β. Η παρούσα προγραμματική σύμβαση χρηματοδοτείται συνολικά από τον πρώτο 

αντισυμβαλλόμενο με το ποσό των 124.000,00 € από ίδιους πόρους αυτού (Κ.Α.……………) 

βάσει της υπ’ αριθμ. …. Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 

Η χρηματοδότηση από πλευράς του πρώτο αντισυυμβαλλόμενο  θα γίνει ως εξής: 

 

✓ Η πρώτη δόση (30% του τιμήματος) ύψους τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ 

(37.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., θα καταβληθεί με την υποβολή και την 

έγκριση των παραδοτέων της πρώτης φάσης  

✓ Η δεύτερη δόση (70% του τιμήματος) ύψους ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 

(86.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., θα καταβληθεί με την υποβολή και την 

έγκριση των παραδοτέων της δεύτερης φάσης. 

 

ε. Η καταβολή των δόσεων γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, που θα εκδίδεται 

στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού Αξιοποίησης Κονδυλίων Ε.Μ.Π., μετά από 

προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου. Σε περίπτωση διακοπής του προγράμματος λόγω 

ανωτέρας βίας, το κόστος για το μη εκτελεσθέν πρόγραμμα θα επιστραφεί από μέρους του 

Ε.Μ.Π. 

 

στ. Οι ως άνω καταβολές θα γίνονται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό 080/545098-

59 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Σταδίου 38, Αθήνα 105 64 για τον «Ειδικό Λογαριασμό 

Ε.Μ.Π.». 

 

Άρθρο 8 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

Οι συμβαλλόμενοι θα παρέχουν αμοιβαία κάθε δυνατή διευκόλυνση ή πληροφορία για την 

έγκαιρη και καλή εκτέλεση του ερευνητικού έργου. 

 

8.1. Ο Δήμος Σερίφου 

Αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Προγραμματικής 

Σύμβασης, καθώς και τη διαχείριση των διοικητικών θεμάτων που θα προκύψουν κατά την 

υλοποίηση της παρούσας. Επιπλέον, το προσωπικό του Δήμου θα συνδράμει στον εντοπισμό 

και στη συλλογή του σχετικού αρχειακού υλικού που βρίσκεται στην κατοχή του υπηρεσιών 

του Δήμου. Ο Δήμος Σερίφου θα συνεισφέρει επίσης στη διάχυση των αποτελεσμάτων του 

έργου.       

 

8.2. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 
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α. Με την τεχνογνωσία και το στελεχιακό δυναμικό του αναλαμβάνει να εκτελέσει το 

ερευνητικό έργο, όπως αναφέρεται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση και εντός του 

χρονικού διαστήματος που ορίζεται στο άρθρο 5. 

β. Δεσμεύεται να ενημερώνει το Δήμο Σερίφου για την πορεία και τα συμπεράσματα του 

ερευνητικού έργου και να συμμετέχει σε σχετικές συζητήσεις. 

γ. Υποχρεούται να προβαίνει σε διόρθωση κάθε ελαττώματος ή παράλειψης των 

παραδοτέων του έργου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης. 

δ. Το τελικό ερευνητικό έργο που θα σταλεί στο Δήμο, θα περιέχει όλες τις πληροφορίες και 

προτάσεις που απαιτούνται σύμφωνα με το αντικείμενο της σύμβασης. 

 

Άρθρο 9 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

α. Για τη συστηματική παρακολούθηση υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης 

συγκροτείται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από: 

• δύο (2) μέλη του Δήμου Σερίφου που ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου μετά από 

την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης από την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου 

• ένα (1) μέλος από το Ε.Μ.Π. και συγκεκριμένα o Δημήτρης Δαμίγος, Καθηγητής  

Ε.Μ.Π. 

 

β. Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου, η τήρηση των όρων 

της προγραμματικής σύμβασης και η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της 

σύμβασης. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά μετά το πέρας κάθε τμήματος του 

χρονοδιαγράμματος εργασιών του άρθρου 6 και στη λήξη του χρόνου της σύμβασης, ενώ, 

συνέρχεται εκτάκτως όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της 

 

γ. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται στους συμβαλλόμενους κάθε τι που κρίνει 

σκόπιμο για την καλή υλοποίηση της παρούσας σύμβασης και την επίλυση τυχόν διαφορών 

των συμβαλλομένων. 

 

Άρθρο 10 

Κυριότητα και δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων  

α. Η κυριότητα των αποτελεσμάτων και η δημοσίευση εργασιών αποτελεί δικαίωμα των δύο 

φορέων και των υπευθύνων αυτών. Τα πορίσματα του ερευνητικού προγράμματος θα 

αποτελέσουν πνευματική ιδιοκτησία του Ε.Μ.Π. και του Δήμου Σερίφου. Η χρησιμοποίηση 

των στοιχείων του έργου σε επιστημονικά άρθρα ή ανακοινώσεις - εισηγήσεις σε συνέδρια ή 

αλλού, θα πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση κατόπιν συνεννόησης και σύμφωνης γνώμης 

και των δύο μερών. Τα δικαιώματα των μέσων διάχυσης ανήκουν στο Δήμο Σερίφου. 

 

β. Σε καμία περίπτωση δε διοχετεύονται πληροφορίες σχετικά με τα πορίσματα των 

εργασιών ούτε οποιεσδήποτε άλλες διευκολύνσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

οικονομική εκμετάλλευση των πορισμάτων από τρίτους. 
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Άρθρο 11  

Ρήτρες - Τελικές Διατάξεις 

α. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι 

σημαντικοί, από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον έτερο το δικαίωμα 

να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο και σε 

περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας της αποκατάστασης, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη 

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

 

β. Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση 

αυτή από οποιοδήποτε μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων 

μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων σε 

συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση. 

 

γ. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα όσα προβλέπονται στην εγκεκριμένη «Πρόταση 

Ερευνητικού Προγράμματος», ο Δήμος Σερίφου διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσεως 

της Συμβάσεως μετά από σχετική έγγραφη αναφορά των μελών της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης. 

 

Άρθρο 12 

Τροποποίηση της σύμβασης 

α. Για την τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης απαιτείται απόφαση των 

αρμοδίων οργάνων όλων των συμβαλλομένων μερών.  

 

β. Η παρούσα σύμβαση δύναται να λύεται μονομερώς σε περίπτωση αθέτησης των όρων της 

μετά από έγγραφη προειδοποίηση. 

 

Άρθρο 13 

Εφαρμοστέο δίκαιο 

α. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Η επίλυση των διαφορών μεταξύ 

των συμβαλλομένων για θέματα που αναφέρονται στην ερμηνεία και εφαρμογή της 

παρούσας Σύμβασης θα γίνεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Η απόφαση στη 

περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι ομόφωνη, αλλιώς αναβάλλεται για μια φορά κατά την 

επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής η λήψη απόφασης, ώστε να επιτευχθεί ομοφωνία. 

 

β. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, υπερισχύει η πλειοψηφούσα γνώμη των μελών της 

Επιτροπής. Για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των συμβαλλομένων, 

αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, και προς 

απόδειξη, αφού αναγνώστηκε η σύμβαση , υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα από τα 

οποία δύο (2) για το Δήμο Σερίφου και ένα (1) για το Ε.Μ.Π. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ  

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψιν 

του, την εισήγηση του Δημάρχου  και το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 Α) Τη μη Έγκριση του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου Σερίφου και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου για την εκτέλεση του 

ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Εθνικού Μετσοβίου 

Πολυτεχνείου στο Δήμο Σερίφου σε θέματα ασφαλείας, προσβάσεων και 

διαχείρισης μεταλλευτικών χώρων και εγκαταστάσεων». 

Β) Την εκπόνηση προμελέτης, μόνο για την «Σκάλα» Μεγάλου Λιβαδίου με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης. 

Γ)Την πρόθεση του σώματος να προβεί σε σύναψη προγραμματικής σύμβασης 

πολιτιστικής ανάπτυξης με βάση την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, 

όπως ισχύει, προκειμένου να αξιοποιηθεί και να αναδειχθεί η ευρύτερη 

περιοχή. 

Οι κύριοι Λιβάνιος Στυλ., Ρεβίνθης Ευάγ., Μποφίλιος Π., Χρυσολωράς Μιχ. 

μειοψήφισαν. 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους 

παρόντες. 

            Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                     Τα μέλη 
                    Υπογραφή                                                             Υπογραφές   

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
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