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                                                                                                                                ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
             Του  Πρακτικού  11  / 2017  συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου       
                                           Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
                                      ----------------------------------------- 
                                           Αριθ. Απόφασης  84  / 2017 
                                      --------- ---------------------------------         
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση σύναψης και σχεδίου  προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ της  
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , Δήμου καβάλας, Δήμου Παγγαίου, 
Επιμελητηρίου Καβάλας, Δημωφέλεια καβάλας, για το έργο: ( «6ο KAVALLA AIR SEA SHOW 2017» 
«PAGEO FLYING DAY-PFD»). 
     

 
   Στην Κομοτηνή  σήμερα   8   Μαίου  2017  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19.30, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ » της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του 
Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου,  των Αντιπεριφερειαρχών : Πέτροβιτσ Δημητρίου  Π.Ε. 
Έβρου, Mαρκόπουλου  Θεοδώρου Π.Ε. Καβάλας, Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης, 
Τσαλικίδη    Νικολάου   Π.Ε. Ροδόπης,  που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167  
παρ. 4 του N. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια  συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την Δ. Δ. ΟΙΚ.2184 / 2 -05 -2017  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με 
το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010. 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
      1.  Μποταΐτης Σωτήριος  ,   Πρόεδρος του Π.Σ  
      2.  Καβαρατζής Σταύρος,   Αντιπρόεδρος  του Π.Σ  

                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ    
1. Αντωνιάδης   Κωνσταντίνος 24. Χειράκη Γεωργία          
2. Εξακουστός  Κωνσταντίνος 25. Λιθηρόπουλος Χρήστος 
3. Τσιλιγγίρης Σπυρίδων 
4. Δημούδη- Τζατζαίρη Ελένη                          

26. 
27. 

Παπαδόπουλος Σωτήριος   
Τσολάκης Σταύρος  

5. Ευφραιμίδης Νικόλαος   28. Αραμπατζής Αθανάσιος     
6. Βενετίδης Κωνσταντίνος 
7. Τερτσούδης Χρήστος 

29. 
30. 

Καραλίδης Φώτιος 
Γρανάς Αρχέλαος  

8. Iμπράμ Αχμέτ 31. Τσαλδαρίδης  Αναστάσιος 
9. Γάκης    Χρήστος                                             
10. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος 
11. Αμοιρίδης Μιχαήλ   
12. Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος 

32. 
33. 
34. 
35. 

Βλαχογιάννης  Ανέστης 
Κοτζά Μουμίν  Ριτβάν  
Γαλάνης Βασίλειος 
Tουρτούρης   Σπυρίδων 

13. Μοσχοφίδου- Βλάχου  Ελεονώρα   
14. Χουσέ  Μουσταφά  Ισμαήλ   
15. Χατζηγκενέ Ιρφάν 
16. Βουδούρης Ευάγγελος                                                                       
17. Μπούτος Ιωάννης 
18. Κινατζίδης Κωνσταντίνος 
19. Κατραντζή Μουσταφά  

36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42.       

Λασκαρίδης  Παντελής 
Μαλτέζος Μενέλαος  
Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής 
Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή 
Κιτσόπουλος Χρήστος 
Ναθαναηλίδης  Αναστάσιος 
Τρέλλης Χρήστος 

20. Μουσταφά Μετίν 
21. Μουλταζά  Ταρκάν Μουλταζά 
22. Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα 
23. Ιντζέ  Μεμέτ Μπιρόλ        

43. 
44. 
45. 
46. 
 

Τραϊφόρος  Βασίλειος 
Γεροστεργίου Αικατερίνη        
Μουμίν Οντέρ                                                
Δαμιανίδης  Παύλος  
 

                ΑΠΟΝΤΕΣ:     
             1.  Πατακάκης  Ανάργυρος,  Αντιπεριφερειάρχης της  Π.Ε. Δράμας, 
             2.  Μεχμέτ Ούστα Χουσείν ,   Γραμματέας του Π.Σ            

                                                               ΤΑ  ΜΕΛΗ  
           1.  Ζάχαρη Ζηνοβία                                              2.  Ζιμπίδης  Γεώργιος                         
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   Παραβρέθηκε  στη συνεδρίαση η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας  και Θράκης κα Ζωή  Κοσμίδου. 
   Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  
και Θράκης κα  Ελένη  Κατσικούδη. 
  Καθήκοντα  γραμματέα του  Περιφερειακού Συμβουλίου άσκησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.  
Μπούτος Ιωάννης, σύμφωνα με το άρθρο 7  παρ. 2  του Πρότυπου Κανονισμού λειτουργίας  του   
Περιφερειακού Συμβουλίου .   
   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών  ήταν παρόντα τα 48  μέλη, άρχισε η 
συζήτηση τoυ  θέματος   της ημερήσιας διάταξης. 

     Αποχώρισαν  οριστικά  από την συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Κινατζίδης 
Κωνσταντίνος , Καραλίδης Φώτιος,  Βλαχογιάννης  Ανέστης , Γαλάνης Βασίλειος και ο 
Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Καβαρατζής Σταύρος . 

  Εισηγούμενος  το  θέμα της  ημερήσιας διάταξης o Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας  κ. 
Θεόδωρος Μαρκόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών  του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης,  για έγκριση το σχέδιο και την σύναψη  προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,  Δήμου Καβάλας , Δήμου  
Παγγαίου και της Δημοτικής κοινωφελής Επιχείρησης «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑΣ» , για το έργο: ( «6ο 
KAVALLA AIR SEA SHOW 2017» «PAGEO FLYING DAY-PFD»). 
 

      
   Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και 
έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) του άρθρου 163  του Ν.3852/2010 β) του άρθρου 100 του 
Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 § 9 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 
Α΄85/11.04.2012). 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
                                                         ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ  42  ΥΠΕΡ  1 ΛΕΥΚΟ   
 
 
  1.Εγκρίνει τη σύναψη και  το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ,  Δήμου καβάλας, Δήμου Παγγαίου, Επιμελητηρίου 
Καβάλας, Δημωφέλεια καβάλας, για το έργο: ( «6ο KAVALLA AIR SEA SHOW 2017» «PAGEO 
FLYING DAY-PFD») , η οποία έχει ως εξής : 
  
  Στην Καβάλα σήμερα  ……………………………οι παρακάτω φορείς: 
 
1. η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που εδρεύει στην Κομοτηνή και εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο με την με αριθμό ………………………. απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 
και του άρθρου 8 παρ. 9 του Ν. 4071/2012 . 
2. ο Δήμος Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόμιμα από την Δήμαρχο 
Δήμητρα Τσανάκα με την με αριθμό……………………….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 
έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 8 παρ. 9 του Ν. 
4071/2012. 
3. ο Δήμος Παγγαίου που εδρεύει στην Ελευθερούπολη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Δήμαρχο κ. Φίλιππο Αναστασιάδη με την με αριθμό ………………………..απόφαση του Δ.Σ. και 
έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 8 παρ.9 του Ν. 
4071/2012 
4. το Επιμελητήριο Καβάλας, που εδρεύει στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Πρόεδρο Άγγελο Τσατσούλη με την με αριθμό ……………………….. απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 8 
παρ. 9 του Ν. 4071/2012 
5. η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας με την επωνυμία «Δημωφέλεια» που εδρεύει 
στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο κα Αναστασία Ιωσηφίδου με την με 
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αριθμό ………………………..απόφαση του Δ.Σ. και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 100 του 
Ν.3852/2010 και του άρθρου 8 παρ. 9 του Ν. 4071/2012, συμφωνούν και συναποδέχονται τα 
παρακάτω: 
 
  

Άρθρο 1ο 

Περιεχόμενο της σύμβασης 

 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει: 

- Προοίμιο 

- Αντικείμενο της σύμβασης 

- Τους πόρους χρηματοδότησης του προγράμματος 

- Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

- Τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

- Το φορέα υλοποίησης του έργου 

- Την οργανωτική επιτροπή διοργάνωσης 

- Την επιτροπή παρακολούθησης 

- Τη Διαιτησία – επίλυση διαφορών  

- Μεταβατικές Διατάξεις 

- Ρήτρες 

- Τελικές Διατάξεις 

 

Άρθρο 2ο 

Προοίμιο 
 

Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ, Δήμου Καβάλας, Δήμου Παγγαίου, Επιμελητηρίου Καβάλας και Δημοτικής 
Επιχείρησης Δήμου Καβάλας (με έδρα την Καβάλα) προκειμένου να οργανωθεί το «6th Kavala Air 
Sea Show (KASS) 2017» 2017). Στη διοργάνωση εγκολπώνονται αντίστοιχες αεροπορικές 
επιδείξεις μικρής κλίμακας με τη διακριτή ονομασία «Pageo Flying Day (PFD) 2017» [κατόπιν 
σχετικού εγγράφου: Ελευθερούπολη 23-02-2017 Α.Π.3740 Συμμετοχή Δήμου Παγγαίου στο 
AIRSEASHOW 2017)] προς την Οργανωτική Επιτροπή.  

Άρθρο 3o    

Αντικείμενο της Σύμβασης 
Διοργάνωση Αεροπορικών και Ναυτικών Επιδείξεων  

 
Με την παρούσα σύμβαση τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να πραγματοποιηθεί Διεθνής 
Αεροπορική Διοργάνωση (πτητικές επιδείξεις, στατική αεροπορική έκθεση, παράλληλες δράσεις 
κ.λ.π) υποστηριζόμενη από Ναυτικές / Ιστιοπλοϊκές επιδείξεις στο Δήμο Καβάλας και 
συγκεκριμένα στον Κεντρικό Λιμένα Απόστολος Παύλος» και στην παραλιακή ζώνη της πόλης, 
στο αεροδρόμιο της Πολεμικής Αεροπορίας στον Αμυγδαλεώνα (κατόπιν αδείας και εφόσον 
δοθεί) και στις περιοχές της Περάμου του Δήμου Παγγαίου κατόπιν ειδικής συνεργασίας. 
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Σημειώνεται ότι η ανωτέρω διοργάνωση έχει επαναληφθεί κατ’ επανάληψη με απόλυτη επιτυχία 
από το 2011. 
Για πρώτη φορά η διοργάνωση PFD 2017 με οργανωτική ευθύνη του Δήμου Παγγαίου 
προγραμματίζεται να διεξαχθεί στην περιοχή κόλπου Περάμου Καβάλας στις 02 Ιουλίου 2017. 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
H διεθνής διοργάνωση «6th Kavala Air/Sea Show», προγραμματίζεται να διεξαχθεί το τριήμερο 
30 Ιουνίου - 02 Ιουλίου 2017. Ένα ετήσιο θέαμα αεροπορικών και ναυτικών επιδείξεων κάθε 
κατηγορίας, δωρεάν στο κοινό, εμπρός από το παραλιακό μέτωπο της Καβάλας με κέντρο το 
λιμάνι «Απόστολος Παύλος». Σε ένα «φυσικό θέατρο» που δημιουργεί το ανάγλυφο της 
περιοχής, ο Ουρανός και η Θάλασσα μέχρι το νησί της Θάσου. 
  
Ο θεσμός ξεκίνησε το 2011 με τον Δήμο Καβάλας, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης ως επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής και μέλη τον Οργανισμό Λιμένα Καβάλας, το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, τη «Δημωφέλεια», τον Σύνδεσμό Ξενοδόχων, το 
Σωματείο Καφεζυθοπολών και την AOPA Hellas. Μέχρι σήμερα διεξάγεται σε ετήσια βάση χωρίς 
διακοπή πλην το 2015. 
 
Οι αεροπορικές και ναυτικές επιδείξεις προβάλλουν και προάγουν την ανθρώπινη δυνατότητα 
και τόλμη αλλά και τα όρια της αεροναυτικής τεχνολογίας, προκαλούν συγκίνηση και θαυμασμό 
στους θεατές, διευρύνουν την φαντασία των μικρών παιδιών. Το πλήθος των παράλληλων 
δράσεων όπως της παιδικής ζώνης στο δημοτικό πάρκο Φαλήρου, συναυλιών, διαγωνισμών, και 
εκθέσεων, μαζί με τις δεκάδες Café / bar και εστιατόρια, Luna Park κ.α που προσφέρει μια 
σύγχρονη πόλη, ψυχαγωγούν το κοινό κάθε ηλικίας όλες τις ώρες του 24ώρου.  
  
Μοναδική και πρωτοπόρος εμπειρία σε όλη τη Χώρα που μοιραζόμαστε κάθε χρόνο με τους 
δεκάδες χιλιάδες θεατές, Έλληνες και ξένους, αλλά και παραθεριστές για τις καλοκαιρινές 
διακοπές σε όλη την περιοχή, στην πλούσια σε φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα φιλόξενη 
αγκαλιά της γης μας.  
  
Η διοργάνωση έχει άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Yπουργείο Ναυτιλίας, 
το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, την Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας, τον Κρατικό Αερολιμένα Καβάλας καθώς και πλήθος αρμόδιων Κρατικών 
Υπηρεσιών, Σωμάτων Ασφάλειας και φορέων. Με αποκλειστικό και εγκεκριμένο από την ΥΠΑ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ AirShow στη Χώρα, συγχρονίζεται και ακολουθεί πρότυπα και εμπειρίες ως μέλος 
του European Air Show Council (EUAC).  
Αναγνωρίζεται παράλληλα και ως καινοτόμος θεσμός πολιτιστικής και τουριστικής προβολής για 
την ανάπτυξη της περιοχής μας, γεγονός που οδηγεί στο γεγονός να «Τελεί υπό την Αιγίδα» του 
Υπουργείου Τουρισμού και να υποστηρίζεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. 
 
Το 2016 απέκτησε το 1st Market Award EUAC (Malta Annual Convention) και δημιουργήθηκε το 
παγκόσμιας κατάταξης Βρετανικής παραγωγής Ντοκιμαντέρ «Bristol Scout Rebuilding History» 
του Stephens Saunders ASAUK (TV) Producer στο πλαίσιο της ειδικής επετειακής διοργάνωσης 
Thassos 1st WW Aviators Golden Anniversary Macedonian Front – Aegean Sea. 
  
Λεπτομερές Πληροφοριακό Υλικό μέσω: Web Site www.kavala-airshow.com /// Face Book 
https://www.facebook.com/kavala.airshow/ 

 
ΣΚΟΠΟΣ 

 
(ΩΦΕΛΗ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) 

 
Η οικονομική ενίσχυση του κράτους (φόροι) μέσω των παροχών υπηρεσιών, φιλοξενίας, 

χορηγιών επιχειρηματικού τομέα (όταν υπάρχουν), κατανάλωσης καυσίμων και τοπικών 
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εμπορικών προϊόντων από τις τοπικές επιχειρήσεις της χώρας συμμετασχόντων (ενδεικτικό 
παράδειγμα συμμετοχές Σαουδικής Αραβίας, Γερμανίας κ.λ.π με αποκλειστικά δικά τους έξοδα) 
και επισκεπτών.  

 
  Η προσέλκυση επισκεπτών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό,  δεδομένης της 
μοναδικότητας της διοργάνωσης σε όλη την Ελλάδα. 
  Η προβολή της περιοχής της Καβάλας και της Περιφέρειας ΑΜΘ γενικότερα, ιδιαίτερα στον 
τουριστικό τομέα και πολιτιστικό τομέα. 
  Η προαγωγή του ενδιαφέροντος του κοινού - και κυρίως των νέων - για τον αεροπορικό και 
ναυτικό πολιτισμό. 
  Η ψυχαγωγία της τοπικής κοινωνίας και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην τοπική 
οικονομική δραστηριότητα. 
Μία τέτοια διοργάνωση, συμβάλλει στην συνέχιση της ενδυνάμωσης της αναγνωρησιμότητας και 
της ελκυστικότητας της περιοχής καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα σε θέματα κοινωνικού και οικονομικού-αναπτυξιακού ενδιαφέροντος της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Δήμου Καβάλας.  
 
Αυτό επιτυγχάνεται  
 
1. Κατόπιν της στρατηγικής και επιχειρησιακής συνεργασίας με το ΥΕΘΑ και αρμόδια Υπουργεία, 
την ΥΠΑ και τις Κρατικές Υπηρεσίες. Οι αρμόδιοι αυτοί Φορείς απαιτείται να εγκρίνουν σχετικά 
ειδικά επιχειρησιακά έγγραφα (ΝΟΤΑΜ, Ραδιοτηλεφωνίας, κ.λ.π) 
 
2. Βάση του «Κανονισμού της Διοργάνωσης - Kavala Air Sea Show» εγκεκριμένου από την ΥΠΑ ο 
οποίος βασίζεται στον αντίστοιχο CAP 403 UK για αεροπορικά μέσα πολιτικού νηολογίου και 
στον STANΑG 3533 (No7) NATO για στρατιωτικά / κρατικά εναέρια. Ταυτόχρονα συντονίζεται με 
σχετικά κείμενα και διεθνείς διατάξεις, με την έγκριση του European Air Show Council (μέλος του 
οποίου είναι ο Διευθυντής της διοργάνωσης) και τέλος της τεχνογνωσίας που έχει αποκτηθεί. 
 
3.  Μέσω της κινητοποίησης του δυναμικού της τοπικής κοινωνίας σε επίπεδο φορέων, της 
επικοινωνίας του θεσμού σε όλη την Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού, της προσέλκυσης 
παράλληλων δράσεων και της ανάδειξης της πληρότητας της περιοχής σε αεροπορικές 
δυνατότητες (αεροδρόμια, υδάτινα πεδία κ.λ.π.) κατόπιν των σχετικών αδειών κρατικών φορέων 
και υπηρεσιών. 
 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 
 
Οργανωτική Επιτροπή (ΟΕ) 
 
Στην Οργανωτική Επιτροπή «6th Kavala Air Sea Show 2017» συμμετέχουν, πέραν του Δήμου 
Καβάλας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μέσω της ΠΕ Καβάλας, ο Οργανισμός 
Λιμένα Καβάλας, το Επιμελητήριο Καβάλας, η AOPA Hellas (Aircraft Owner Pilot Association), ο 
Σύνδεσμος Ξενοδόχων Καβάλας και το Σωματείο Καφεζυθοπωλών. 
Ομάδα Επιχειρησιακής Διοίκησης (ΟΕΔ) 
 
Η ΟΕΔ έχει ως αποστολή τον συντονισμό των εμπλεκόμενων Φορέων, Υπηρεσιών και 
παραγόντων υποστήριξης καθώς και την αρμοδιότητα και ευθύνη εκτέλεσης των κατάλληλων 
ενεργειών οργάνωσης, σχεδιασμού και εκτέλεσης της διοργάνωσης με δύο κύριους κλάδους και 
συγκεκριμένα τον επιχειρησιακό και της λογιστικής υποστήριξης. Πρόεδρος της ΟΕΔ με εξουσία 
συντονισμού είναι ο Διευθυντής της Διοργάνωσης. 
 
Διεύθυνση Διοργάνωσης 
  
Η Διεύθυνση της ΟΕΔ ασκείται από τον Διευθυντή Συντονιστή της Διοργάνωσης με Οργανωτικά 
και Επιχειρησιακά καθήκοντα (Organizer & Flying Display Director), μεταξύ αυτών τον συντονισμό 
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με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ως προς τα θέματα ασφαλείας τόσο επί εδάφους όσο και ως 
προς τα εναέρια πτητικά μέσα και θαλάσσια ύδατα. Το έργο του υποστηρίζεται άμεσα, διαρκώς 
και αποκλειστικά από ομάδα στελεχών που παρέχει η ΠΕ Καβάλας και ο Δήμος / «Δημωφέλεια» 
Καβάλας (κατ’ ελάχιστον από ένα στέλεχος) με τις εξής αρμοδιότητες: 
 

1. Γραμματειακή, οικονομική και διοικητική υποστήριξη με άριστη γνώση Η/Υ και 
τουλάχιστον Αγγλικής Γλώσσας. 
2. Σχεδιασμός δράσεων και προγράμματος των εκδηλώσεων και υλοποίηση αυτών 
3. Σχεδιασμός έργου προβολής με όλα τα δυνατά μέσα και ευκολίες (Internet, ΕΟΤ, δίκτυα, 
TV, Radio, Flyer Special Event κ.λ.π) 
4. Σχεδιασμός και ενέργειες για την εξασφάλιση συμμετοχών από αεροπορικές ομάδες 
επιδείξεων του εξωτερικού και εσωτερικού είτε αφορά κρατικούς φορείς είτε πολιτικές 
ομάδες με τις οποίες προβλέπεται ειδική σύμβαση. 
5. Η Υλικοτεχνική υποστήριξη (Η/Υ, Περιφερειακά, Scaner κ.λ.π) Ασύρματες επικοινωνίες 
AIRBAND, ειδικός εξοπλισμός Διοίκησης Ελέγχου, μέσα επιτήρησης, προβολής, γραφικά κ.λ.π 
παρέχεται από τον Διευθυντή της Διοργάνωσης. 
 

 Διάθεση Εγκαταστάσεων – Ευκολιών της ΠΕ Καβάλας 
 

6. Η ΠΕ Καβάλας υποστηρίζει : 
 

α. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας τη Δνση με τα γραφεία 254 και 255 με δικαίωμα 
αποκλειστικής χρήσης για τη διοργάνωση (συναντήσεις, συσκέψεις, σχεδιασμό κ.λ.π) καθώς και 
με την αίθουσα Πολιτικής Προστασίας ή και σε ειδικές περιπτώσεις του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη στην ΠΕ Καβάλας.  

 
β. Στη χρονική διάρκεια της υλοποίησης της διοργάνωσης και συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα 
19 Ιουνίου έως και 04 Ιουλίου 2017 την Αίθουσα «Νικόλαος Μάρτης» και τους βοηθητικούς 
χώρους αυτής καθώς και την Αίθουσα του Φουαγιέ από 26 Ιουνίου - 03 Ιουλίου 2017. 

 
Οργανωτικός και Επιχειρησιακός (Επιδείξεων) Διευθυντής της διοργάνωσης «6th Kavala AirSea 
Show 2017» ορίζεται με την παρούσα ο Σμήναρχος (Ι) ε.α Παναγιώτης Γεωργιάδης.  
 
Οργανωτικός Διευθυντής της διοργάνωσης «Pageo Flying Day 2017» Χρήστος Μποσμπότης 
Αντιδήμαρχος Δήμου Παγγαίου με Επιχειρησιακό Δντή τον Σμήναρχο (Ι) ε.α Παναγιώτης 
Γεωργιάδης με εξουσία συντονισμού και για τις δύο διοργανώσεις.   
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού («υπό την Αιγίδα το 2013 και 2014») 
 
                      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «6th KAVALA AIR SEA SHOW 2017» 

 
Φορέας υλοποίησης «Οργανωτική Επιτροπή / Ομάδα Επιχειρησιακής Διοίκησης» 
 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 (Επίσημη υποδοχή συμμετεχόντων)  
 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
 
Παρασκευή 30 : Επίσημες Δοκιμαστικές  
Σάββατο 01 - Κυριακή 02 Ιουλίου 2017 
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1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ (AIR) 

 
Οι κύριες πτητικές επιδείξεις (Flying display) προγραμματίστηκαν για τις 01 (Σάββατο) και 02 

Ιουλίου 2017 (Κυριακή) μεταξύ 11:30 – 14:00 και 18:00 - 21:30. Θα πραγματοποιηθούν με 
εναέρια μέσα που θα εκτελέσουν τρία είδη επιδείξεων (Fly pass, mission display, solo aerobatics, 
team aerobatics / display) ανάλογα με τον ρόλο τους και την εξουσιοδότηση των φορέων που 
ανήκουν από τις δύο ακόλουθες κατηγορίες: 
 
α Τομέας Ενόπλων Δυνάμεων και Κρατικών Φορέων  
 
β  Τομέας Πολιτικής Αεροπορίας με αεροπορικές ομάδες επιδείξεων του εξωτερικού με εναέρια 
μέσα όλων των κατηγοριών. 
 

2. ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΕΣ (AIR SEA) 
 
α  Τομέας Ενόπλων Δυνάμεων και Κρατικών Φορέων  
 
β    Επιδείξεις Διάσωσης - Χειρισμού έκτακτων αναγκών από Ομάδες Διάσωσης και Πρώτων 
Βοηθειών στη θαλάσσια ζώνη Λιμένα Καβάλας (Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Καβάλα - 
Θεσσαλονίκη) 
 
3.  ΝΑΥΤΙΚΕΣ (SEA) Ναυτικές επιδείξεις στην παραλιακή ζώνη της Πόλης  
 
α   Επίδειξη αγώνων Ναυτικού Ομίλου Καβάλας (ΝΟΚ) [Καβάλα 27/03/2017 Αρ. Πρωτ. 36 ΝΟΚ] 
(1) Πρόθεση συμμετοχής Σε Ιστιοπλοϊκό αγώνα επίδειξης με μεγάλα ιστιοπλοϊκά σκάφη 
ανοικτής θάλασσας (Θα μπορούν να συμμετέχουν και άτομα από το κοινό).  
(2) Σε ιστιοπλοϊκό αγώνα επίδειξης με μικρά ιστιοπλοϊκά σκάφη 2,5 έως 5 μέτρα. 
(3) Παρουσίαση των τμημάτων του Ναυτικού Ομίλου Καβάλας σε περίπτερο στατικής έκθεσης. 
(4) Συμμετοχή των δύο φουσκωτών-σωστικών του Ομίλου για έρευνα και διάσωση καθ’ όλη τη 
διάρκεια των αεροπορικών και ναυτικών επιδείξεων. 
 
β  Επίδειξη αγώνων με μικρά σκάφη αρχικής εκπαίδευσης (παίδων) στην ίδια περιοχή. 
γ  Επίδειξη κωπηλασίας (ξύλινες εκπαιδευτικές 10κοπες βάρκες) από το Σύλλογο  
              Ναυτοπροσκόπων και με επιβίβαση μικρών θεατών μετά συνοδών. 
δ   Παρουσίαση δυναμικού ναυτικών φορέων σε περίπτερα στατικής έκθεσης. 
ε   Διακριτή συνεργασία – παρουσία με το Ναυτικό Μουσείο Καβάλας (optional).  

 
3. ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ 

 
  Στατική Έκθεση Ελικοπτέρων Ενόπλων Δυνάμεων και Επιδείξεις Αερομοντελισμού (Αεροδρόμιο 
Αμυγδαλεώνα / ΓΕΑ , ναυτικό πάρκο – περιοχή ΝΟΚ) 01 – 02 Ιουλίου 2017 κατόπιν ειδικής άδειας 
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και ΓΕΕΘΑ κατά αρμοδιότητα. 

 
4. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

α. Τελετή Έναρξης (κατάλληλος χώρος Δημόσιος ή Ιδιωτικός) 30 Ιουνίου 2017  
(1) Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί - Εισαγωγή 
(2)  Συνέντευξη – παρουσίαση Αεροπορικών Ομάδων Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων – Λοιπών 
Συμμετοχών 
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β.Υπαίθρια Έκθεση – Δράσεις – Επιδείξεις Αερομοντελισμού  
γ. Υπαίθρια  Έκθεση – Δράσεις – Επιδείξεις Ναυτομοντελισμού  
δ. Έκθεση Μοντέλων – Φωτογραφίας ( Σύλλογος Μοντελιστών Καβάλας ) / Φουαγιέ ΠΕ Καβάλας 
ε.  Παιδική Ζώνη / Πάρκο Φαλήρου 
στ.Μουσική Βραδιά – Συναυλία (με ευθύνη «Δημωφέλεια»  
ζ. Εμπορική Έκθεση 
η. Ειδικές Δράσεις 
(1) Προβολή Ντοκιμαντέρ BSRH 
(2) VIP Event  
(3) Χορηγική Δράση  
θ. Δράσεις Προσκοπισμού (Αεροπροσκόπων – Ναυτοπροσκόπων) 
ια. Χερσαίες Επιδείξεις Διάσωσης - Χειρισμού έκτακτων αναγκών από Ομάδες Διάσωσης και 
πρώτων Βοηθειών / στη χερσαία ζώνη Λιμένα Καβάλας (Ερυθρός Σταυρός – Διασωστική Ομάδα 
Καβάλας) 
ιβ. KASS - Wings & Wheels (διαγωνισμός με ποδήλατα) 
ιγ. Τελετή Λήξης  
(1) Έναρξη – Χαιρετισμοί  
(2) Special Theatrical – Aerial Dancing Display 
(3) Τελετή 4rd Falcons Meeting 
(4) Απονομή Αναμνηστικών - Πέρας 
 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΗΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κυριακή 02 Ιουλίου 2017  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα ενδέχεται να διαφοροποιηθεί, περιορισθεί ή και να ματαιωθεί όταν 
άλλοι πέραν του προγραμματισμού της διοργάνωσης λόγοι (π.χ επιχειρησιακοί για τις Ένοπλες 
Δυνάμεις – Κρατικές Υπηρεσίες ΥΠΑ, ασφαλείας, καιρικοί ή άλλοι το επιβάλλουν). Σε ότι αφορά 
όμως τις ειδικές συμβάσεις με πολιτικές ομάδες εξωτερικού αυτοί οι παράγοντες 
περιλαμβάνονται με ανάλογες αναφορές και ρήτρες στις συμβάσεις.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « Pageo Flying Day 2017» 

Περιορισμένης κλίμακας Αεροπορικές και Ναυτικές (optional) επιδείξεις στην περιοχή κόλπου 
Περάμου Καβάλας με Οργανωτική ευθύνη Δήμου Παγγαίου και επιχειρησιακή του Διευθυντή 
Kavala AirSea Show.  Περιλαμβάνουν δοκιμαστικές και κύριες επιδείξεις (1200 – 1300 02 Ιουλίου 
2017). 

Άρθρο 4ο 

Αναλυτικός προϋπολογισμός «6th KAVALA AIR SEA SHOW 2017»  
 
 

Α/Α Τομέας Κόστος 
1  Δημιουργία Video Promo Full HD (4min) για Προβολή μέσα από τα 

ΜΜΕ (TV, Internet) 
  2.000,00 € 

2 Γραφικός Εξοπλισμός, Αναλώσιμα, είδη διαπιστεύσεων– 
Αναμνηστικά Δώρα Συμμετασχόντων , VIP. 

   2.400,00 € 

3 Μικροφωνικός Εξοπλισμός Περιοχής Θεατών (1000 μέτρα) 
Εκφωνητές (Commentator) 

  2.400,00 € 

4 Βιντεοσκόπηση – επεξεργασία - σύνθεση    2.000,00 € 
5 Φωτογραφική κάλυψη δύο (2) ημερών διοργάνωσης στην πλήρη 

γεωγραφική ανάπτυξη της (ΠΕ Καβάλας). 
  2.000,00 € 

6 Ψηφιακή επεξεργασία αρχείων φωτογράφισης    1.200,00 € 
7 Σχεδιασμός Flyer και Banners / Roller Banners– Προγράμματα – 

Αφίσες – Διαφήμιση κάρτες και γραφικών διοργάνωσης 
  1.600,00 € 

8 Εκτύπωση Flyer και Banners / Roller Banners– Προγράμματα – 
Αφίσες – Διαφήμιση 

  2.400,00 € 
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9 Καύσιμα – Λιπαντικά συμμετασχόντων εναέριων μέσων – 
αυτοκινήτων κίνησης 

  3.000,00 € 

10 Γεύμα (μπουφέ) Υποδοχής   8.00,00 € 
11 Επίσημο Γεύμα / Μπουφέ - Τελετή Λήξης  1.600,00 € 
12 Φιλοξενία Αντιπροσωπιών και VIP  3.200,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ Περιφερειακής Ενότητας ΚΑΒΑΛΑΣ 24.600,00 € 
13 Κάλυψη εξόδων κίνησης και ταξιδιών εργασίας Οργανωτικής 

Επιτροπής – Διευθυντή Διοργάνωσης 
 5.000,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ Επιμελητηρίου ΚΑΒΑΛΑΣ  5.000,00 € 
14 Αμοιβές – Έξοδα αεροπορικών ομάδων επιδείξεων 50.000,00 € 
 ΣΥΝΟΛΟ  Δήμου ΚΑΒΑΛΑΣ 50.000,00 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ 79.600,00 € 
α) Φορέας υλοποίησης – διαχείρισης για τις δαπάνες 1 εως και 12 θα είναι η ΠΕ Καβάλας. 

β) Φορέας υλοποίησης – διαχείρισης για τις δαπάνες 13 και 14 θα είναι η «Δημωφέλεια».  

 
Αναλυτικός προϋπολογισμός «Pageo Flying Day 2017» 

 
Α/Α Τομέας Κόστος 

1  Προβολή μέσα από τα ΜΜΕ (Internet) 1.500,00 € 

2 Δαπάνη Διαφήμισης – Προβολής  2.500,00 € 

3 Μικροφωνικός Εξοπλισμός Περιοχής Θεατών (1000 μέτρα) 
Εκφωνητές (Commentator) 

1.000,00 € 

4 Αμοιβές αεροπορικών ομάδων επιδείξεων 6.000,00 € 

5 Έξοδα (φιλοξενία, καύσιμα, τέλη, κίνηση) αεροπορικών ομάδων 
επιδείξεων 

 4.000,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ Δήμου ΠΑΓΓΑΙΟΥ 15.000,00 € 

Άρθρο 5ο 

Πόροι χρηματοδότησης του προγράμματος 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του αντικειμένου της σύμβασης από τους διατιθέμενους πόρους 
των συμβαλλομένων φορέων της Προγραμματικής ανέρχεται στο ποσό των 94.600,00 € και 
κατανέμεται ως κατωτέρω: 

Η Περιφέρεια ΑΜΘ δια της ΠΕ Καβάλας για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης 
αναλαμβάνει την υποχρέωση για κάλυψη μέρους των άνω, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 
της παρούσης, δραστηριοτήτων, ποσού μέχρι 24.600,00€. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017 της ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας με Κωδικό Δράσης 172011021 
(Πρόγραμμα: Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ειδικός Φορέας 3351  και Κωδικός Εξόδου 
3351.0844.0013 και με τίτλο «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ KAVALA AIR SEA SHOW». 
Έχουν προηγηθεί η έγκριση της δράσης από την Επιτροπής Ανάπτυξης με την απόφαση 101/2017 
με ΑΔΑ:ΡΕΕΓ7ΛΒ-Ο6Φ  και την τροποποίηση αυτής με την 115 /2017 απόφαση  και με 
ΑΔΑ:7Θ9Λ7ΛΒ-ΑΚΥ  καθώς και  η δέσμευση πίστωσης της σχετικής δαπάνης με την απόφαση 
266-28/04/2017 της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ και την σχετική απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης με ΑΔΑ:9ΟΙΣ7ΛΒ-ΙΙ4. 

Ο Δήμος Καβάλας για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης θα διαθέσει στη 
«Δημωφέλεια» το ποσό των 50.000,00 €. 
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Ο Δήμος Παγγαίου για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης θα διαθέσει στη 
«Δημωφέλεια» το ποσό των 15.000,00 €.  

Το Επιμελητήριο Καβάλας για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης θα διαθέσει στη 
«Δημωφέλεια» το ποσό των 5.000,00 €. 

Φορέας διαχείρισης των ως άνω ποσών (50.000,00 € +15.000+ 5.000,00 € = 70.000,00 €) ορίζεται 
η «Δημωφέλεια», η οποία και αναλαμβάνει την υποχρέωση για κάλυψη μέρους των άνω, όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσης, δραστηριοτήτων, ποσού μέχρι 70.000,00 €. 

Η πληρωμή από το Δήμο Καβάλας, τον Δήμο Παγγαίου και το Επιμελητήριο προς τη 
«Δημωφέλεια» θα γίνει σε δύο (2) δόσεις και συγκεκριμένα: 

α) πρώτη δόση σε ποσοστό 30% επί του ποσού το οποίο θα διαθέσει ο καθένας από τους 
παραπάνω εμπλεκόμενους στην Προγραμματική Σύμβαση φορείς μέχρι την 31.05.2017β) 
δεύτερη δόση σε ποσοστό 70% επί του ποσού το οποίο θα διαθέσει ο καθένας από τους 
παραπάνω εμπλεκόμενους στην Προγραμματική Σύμβαση φορείς μέχρι την 10.06.2017. 

Άρθρο 6ο 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
Συγκεκριμένα για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν τα 
παρακάτω: 

H Περιφέρεια ΑΜΘ δια της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας αναλαμβάνει τις εξής 
υποχρεώσεις: 

 να διαθέσει για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης τα στελέχη, το 
προσωπικό, τις εγκαταστάσεις, αίθουσες και ευκολίες, τον απαραίτητο εξοπλισμό που 
διαθέτει, και κατά περίπτωση μέχρι δύο υπηρεσιακά οχήματα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η άμεση και απρόσκοπτη εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.  

 να βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία με τους συμβαλλόμενους ώστε να 
συντονίζονται οι ενέργειες τους, να διευκολύνεται η υλοποίηση του αντικείμενου της 
σύμβασης και να επιλύονται τα ανακύπτοντα προβλήματα. 

 να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της μέχρι το ποσό των 24.600,00 €. 

Ο Δήμος Καβάλας αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις: 

 να εξοπλίσει, να ετοιμάσει και να παραχωρήσει τις απαραίτητες για τις εκδηλώσεις 
εγκαταστάσεις και περιοχές ευθύνης του (Χερσαία Ζώνη Θαλάσσιου μετώπου, Ανοικτό 
Κολυμβητήριο κ.λ.π) να δημιουργήσει και να στελεχώσει με το απαραίτητο ανθρώπινο 
δυναμικό Γραφείο Τύπου και να το θέσει στη διάθεση της επιτροπής παρακολούθησης 
των εκδηλώσεων 

 να διαθέσει το υπηρεσιακό λεωφορείο (12θ) καθώς και κάθε άλλο κατάλληλο διαθέσιμο 
μέσο για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη κίνησης των διαπιστευμένων με πρόσκληση 
επισκεπτών. 

 να διαθέσει άλλο ανθρώπινο δυναμικό για την απρόσκοπτη και ομαλή υλοποίηση των 
εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν. 

 να διαθέσει στη «Δημωφέλεια» το ποσό των 50.000,00 €. 

Ο Δήμος Παγγαίου αναλαμβάνει: 

 να ετοιμάσει και να παραχωρήσει τις απαραίτητες για τις εκδηλώσεις εγκαταστάσεις και 
περιοχές ευθύνης του, να δημιουργήσει και να στελεχώσει με το απαραίτητο ανθρώπινο 
δυναμικό Γραφείο Τύπου και να το θέσει στη διάθεση της επιτροπής παρακολούθησης 
των εκδηλώσεων. 

 να διαθέσει το υπηρεσιακό λεωφορείο (15θ) καθώς και κάθε άλλο κατάλληλο διαθέσιμο 
μέσο για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη κίνησης των διαπιστευμένων με πρόσκληση 
επισκεπτών. 
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 να διαθέσει άλλο ανθρώπινο δυναμικό για την απρόσκοπτη και ομαλή υλοποίηση των 
εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν.  

 να διαθέσει στη «Δημωφέλεια» το ποσό των 15.000,00 €. 

To Επιμελητήριο Καβάλας αναλαμβάνει: 

 να διαθέσει για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης τα στελέχη, το 
προσωπικό, τον απαραίτητο εξοπλισμό που διαθέτει προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
άμεση και απρόσκοπτη εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.  

 να βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία με τους συμβαλλόμενους ώστε να 
συντονίζονται οι ενέργειες τους, να διευκολύνεται η υλοποίηση του αντικείμενου της 
σύμβασης και να επιλύονται τα ανακύπτοντα προβλήματα. 

 να διαθέσει στη «Δημωφέλεια» το ποσό των 5.000,00 €. 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «Δημωφέλεια» αναλαμβάνει: 

 ως φορέας υλοποίησης της Σύμβασης και διαχείρισης συνολικού ποσού 70.000,00 € να 
συμμετέχει στην επίβλεψη και στην εκτέλεση του αντικειμένου της προγραμματικής 
σύμβασης όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσης σύμβασης 

 να διαχειρίζεται οικονομικά το έργο και να προβαίνει σε απολογισμό των πεπραγμένων 
της στην Επιτροπή Παρακολούθησης  

 να διαθέτει όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με την υλοποίηση 
της εν λόγω σύμβασης στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 να διαθέσει το mini bus για τις ανάγκες μετακίνησης μελών συμμετεχόντων αεροπορικών 
ομάδων επίδειξης. 

Επίσης η «Δημωφέλεια», ως επικεφαλής οικονομικός διαχειριστικός φορέας, δεσμεύεται για 
σύναψη σύμβασης με κατάλληλη επιχείρηση, στην οποία θα ανατεθούν υπηρεσίες στους τομείς 
της προετοιμασίας της διοργάνωσης, της εξεύρεσης χορηγιών, της φιλοξενίας, της προβολής, 
κτλ. για την αρτιότερη οργάνωση, προετοιμασία και εκτέλεση των προ αναφερομένων 
αντικειμένων Άρθ. 3. 
Παράλληλα θα εξεταστεί στο πλαίσιο της ανωτέρω συνεργασίας και η αναγκαιότητα – 
δυνατότητα κάλυψης της διοργάνωσης με αστική ευθύνη.  
Σημειώνεται ότι κάθε θέμα ασφαλιστικής κάλυψης που δύναται να προέλθει από κάθε νόμιμη 
πτητική δραστηριότητα κάθε εναέριου μέσου είτε πρόκειται για κρατικό είτε πολιτικό διέπεται 
από σχετικό Ευρωπαϊκό Νόμο (Regulation (EC) No 785/2004). 
  
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να:  
 
α. διευκολύνουν τα προγράμματα δράσης - επικοινωνιακής και διοργανωτικής της ανωτέρω 
επιχείρησης με τη διάθεση χώρων πρόσβασης κοινού (για τη ψυχαγωγία, ενημέρωση, διάθεση 
αναμνηστικών αντικειμένων) και εγκαταστάσεων (όπως το ανοικτό κολυμβητήριο Δήμου 
Καβάλας, χώροι Διοικητηρίου ΠΕ Καβάλας κ.λ.π), με σκοπό την ενίσχυση της εκστρατείας 
γνωστοποίησης της εκδήλωσης του Κavala Air Sea Show και την εξασφάλιση του μέγιστου 
ανταποδοτικού οφέλους για την τοπική κοινωνία. 
  
β  συμβάλλουν κατά το δυνατόν στην προβολή της διοργάνωσης με την συνεργασία των μέσων 
επικοινωνίας, όπως και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον συμβάλει στο σκοπό της 
διοργάνωσης (άρθρο 3 του παρόντος) και διασφαλίζει την ανάπτυξη του Κavala Air Sea Show και 
τη συνέχιση του στο μέλλον. 
 
Επιπλέον από τα κονδύλια Τουριστικής Προβολής των Συμβαλλομένων Φορέων θα διατεθεί 
κατά κρίση των φορέων συμβαλλομένων κάθε υποστήριξη σε υπηρεσίες (μέσω καναλιών 
προβολής ευθύνης τους όπως Internet, Flyer, Brochure, Εκθέσεις) και επιπλέον κονδύλια 
(εφόσον το αποφασίσουν πριν την υπογραφή παρούσας σύμβασης) για την Εθνική τηλεοπτική 
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προβολή και διαφήμιση της διοργάνωσης καθώς και σε ειδικές δράσεις προβολής στη 
Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα. 
 
Για όλα τα οικονομικά μεγέθη του ανωτέρω προϋπολογισμού και πόρων θα ακολουθήσει ο 
προβλεπόμενος αναλυτικός απολογισμός.  

Άρθρο 7ο 

Διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

Η περίοδος υλοποίησης των ενεργειών της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται το χρονικό 
διάστημα προετοιμασίας και υλοποίησης του «6th KAVALA AIR SEA SHOW 2017» & «Pageo 
Flying Day» και των ενεργειών δημοσιότητας, δηλαδή από - ημερομηνία υπογραφής της 
παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης - έως 30.11.2017. 

  Άρθρο 8ο 

Φορείς υλοποίησης του έργου 

Φορείς στους οποίους ανατίθεται η υλοποίηση του προγράμματος, ορίζονται το Διοικητικό 
Συμβούλιο της «Δημωφέλεια» και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης δια της ΠΕ 
Καβάλας. 

Προϋποθέσεις καταλληλότητας των φορέων υλοποίησης αποτελούν: 

α. Η λειτουργία τους 

β. Η αποδοχή του περιεχομένου της παρούσας συμφωνίας 

Οι φορείς υλοποίησης υποχρεούνται: 

Α. να μεριμνούν για την εφαρμογή και την πιστή τήρηση των αρχών, των στόχων και του 
περιεχομένου του προγράμματος, όπως και των όσων προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία. 

Β. να παρέχουν τις αναγκαίες διευκολύνσεις και να εξασφαλίζουν τα απαραίτητα μέσα για την 
υλοποίηση του προγράμματος. 

Γ. να παρέχουν κάθε διευκόλυνση στην επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος και να 
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις όπως απορρέουν από τις ανάγκες παρακολούθησης. 

Άρθρο 9ο 

Επιτροπή παρακολούθησης 

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας, συνιστάται πενταμελής επιτροπή 
αποτελούμενη από: 

- Ένα (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τον Αντιπεριφερειάρχη 
Καβάλας κο. Θεόδωρο Μαρκόπουλο με αναπληρωτή τον …………………………… 

- Ένα (1) εκπρόσωπο του Δήμου Καβάλας, την Δήμαρχο Καβάλας κα. Δήμητρα Τσανάκα με 
αναπληρωτή της …………………………. 

- Ένα (1) εκπρόσωπο του Δήμου Παγγαίου, τον Δήμαρχο Παγγαίου κ. Φίλιππο Αναστασιάδη με 
αναπληρωτή του Χρήστο Μποσμπότη Αντιδήμαρχο Πολιτισμού.  

- Ένα (1) εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Καβάλας, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Επιμελητηρίου Καβάλας κο. Άγγελο Τσατσούλη με αναπληρωτή ………………………………… 

- Έναν (1) εκπρόσωπο της «Δημωφέλεια», την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα 
Αναστασία Ζ. Ιωσηφίδου με αναπληρωτή ….……………………………… 

- Έναν (1) εκπρόσωπο της ΠΑΜΘ τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη …………………………….. με 
αναπληρωτή τον Περιφερειακό  Σύμβουλο ………………………………. 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος του Δήμου Καβάλας. 

Συντονιστής των μελών / φορέων της Επιτροπής ορίζεται ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καβάλας  
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Η θητεία των μελών ακολουθεί τη διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης και πάντως όχι 
πέραν της δημοτικής περιόδου, λήγει δε με την αντικατάστασή τους. 

Το μέλος που διορίζεται στη θέση μέλους που παραιτήθηκε ή αντικαταστάθηκε διανύει τον 
υπόλοιπο χρόνο της θητείας. 

Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου. 

Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη 
έγκαιρα με τον προσφορότερο τρόπο. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει στο Δήμο Καβάλας. 

Η γραμματειακή υποστήριξη ανατίθεται σε υπάλληλο του Δήμου. 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και 
διατυπώνονται σε πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και το γραμματέα.  

Άρθρο 10ο 

Διαιτησία – Επίλυση Διαφορών – Ποινικές Ρήτρες 

Κάθε διαφωνία κατά την εκτέλεση της σύμβασης που δεν δύναται να διευθετηθεί από την κοινή 
επιτροπή, επιλύεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 867 του Κ.Π.Δ. (Διαιτησία).  

Άρθρο 11ο 

Μεταβατικές Διατάξεις 

Η παρούσα σύμβαση με κοινή απόφαση των συμβαλλομένων μπορεί να λυθεί οποτεδήποτε 
εφόσον εκλείψουν οι λόγοι της συνομολόγησης. 

Άρθρο 12ο 

Τελικές Διατάξεις 

      Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς 
απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν σε οκτώ (8) πρωτότυπα. 

 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

         ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.                                           ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

                                          

         Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                   Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ                              ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ  
 
 

              ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ          ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ              
                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               
                   
         ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ                                               ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ 
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 2. Εξουσιοδοτεί ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την 
υπογραφή της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης τον Αντιπεριφερειάρχη  της Π.Ε Καβάλας κ. 
Θεόδωρο Μαρκόπουλο. 

 
 
 3. Ορίζει ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης τον Αντιπεριφερειάρχη της 
Π.Ε Καβάλας κ. Θεόδωρο Μαρκόπουλο με αναπληρωτή τον  Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Τσολάκη 
Σταύρο . 

Λευκό δήλωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τρέλλης Χρήστος , χωρίς αιτιολόγηση  . 
 

   Αποχώρισαν  από την συνεδρίαση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Κινατζίδης Κωνσταντίνος , 
Καραλίδης Φώτιος,  Βλαχογιάννης  Ανέστης , Γαλάνης Βασίλειος και ο Αντιπρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Καβαρατζής Σταύρος . 
 
 Η  παρούσα απόφαση έλαβε α/α  84 /2017  
 
              O ΠΡΟΕΔΡOΣ   ΤΟΥ                                                             Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ                                  

          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
          ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                      ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
 

       Mποταϊτης   Σωτήριος                                                     Μεχμέτ  Ουστα  Χουσεϊν   (απων) 


