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Στήν ’Αθήνα σήμερα στ ίς«&
♦•V*·· καί στά γράφεκτου
•τε#Ό./
Τ ^ού στεγάζονται στο Μέγαρο του ΠΦΤ#Σ ('Αμερικής 2β), μεταξύ
^ Ηδν^^τωτέρω συμβαλλόμενων, αφενός του έδρεύοντος στην *Αθήνα Νο~ ρϊκου Προσώιτου Δημοσίου Δικαίου μέ την επωνυμία "'ελληνικός ’Οργανι
σμός Τουρισμου" καλούμενος εφεξής στήν παρούσα Ε·0·Τ" εκπροσωπού
μενος νόμιμα κατά την υπογραφή αυτού του συμφωνητικού άπό τόν κ.
Νωντα Σολούνια, Γενικό Γραμματέα αύτοΰ, πού ενεργεί σ»ήν προκειμέ
νη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Ε·0·Τ, βάσει του άρθρου 7 του Α#Ν
1Β65/50, πού κυρώθηκε, τροποποιήθηκε καί συμπληρώθηκε μέ τό Ν.
1624/51, δπως Ισχύει σήμερα σέ συνδυασμό καί μέ τίς κατωτέρω αποφά
σεις 859/22/26-6-80 καί τή διορθωτική της 101/5/2-2-81 του Δ.Σ του
Ε.0«Τ, β) τήν κυρωτική άριθ. 507001/61/12-2-81 του *Υπουργου Προε
δρίας Κυβερνήσεως
; γ) τήν 507670/26-2-81 κανονιστική; του Γενικού
Γραμματέα καί δ) 510243/17-3-81 διορθωτική της 507670/26-2-81 καί
αφετέρου της 'Ανθρωπολογικης Εταιρείας 'ελλάδος Α.Ε (Ν#Π*Ι·Δ) εκ
προσωπούμενη στό παρόν από τόν Πρόεδρο αυτής κ· "Αρη Πουλίανό, νόμι
μο εκπρόσωπο αυτής, κατά τό καταστατικό της (άρθρο 19) καί νόμιμα έ(0
/
ζουσίοδοτημένο μέ άπό 16-3-1981 άριθ# 52 πρακτικοί του διοικητικού
Συμβουλίου της, νά υπογράφει τό συμφωνητικό συνεφωνησαν καί συναπεδέχθηκαν τά κατωτέρω:
*0 πρώτος των συμβαλλόμενων "Ε.0*Τ" εχει στήν άποκλειρτική του
κυριότητα, νομή καί κατοχή στήν περίφέρεια της Κοινότητας Πετραλώνων
Χαλκιδική, έκταση εμβαδου 184270 μ περίπου πού περιήλθε(στόν ε . 0 · Τ )
μέ αναγκαστική απαλλοτρίωση καί είκονίζεταί στό προσαρτώμενο στό παρόν
982/7/34350/18-11-76 τοπογραφικρ διάγραμμα του Ε·0·Τ μέ τά στοιχεϊα
Α 8 Γ Δ Ε Ζ Η 0 Ι Κ Α μέσα στήν οποία βρίσκεται τό Σπήλαιο Πετραλώνων*
Τήν ανωτέρω έκταση μέ τό μέσα σ ’αύτή (τήν έκταση) Σπήλαιο Πετραλώνων,
τίς εν γένει Καταστάσεις πού υπάρχουν σ'αυτή καί θά δημιουργηθουν
μελλοντικά (Μουσείο, άναψυκρήριο, έκδοτήρια είσητηρίων ΡΑΡΚΙΝ0 κ*λ.π)
άποφάσ«τεο Ε·0#Τ, βάσει των προαναφερομένων αποφάσεων νά παραχωρή
σει κατά χρήση στήν Α . ε * ε μέ τήν υποχρέωση φυλάξεως καί συντηρήσεώς
του/*
*Η ανωτέρω παραχώρηση στήν Α * ε . ε θά διέπεται άπό τούς κατωτέρω βασι
κούς δρους:
α)*Η παραχώρηση γίνεται γιά αόριστο χρονικό διάστημα·
β) Σέ περίπτωση πού ο Ε·0*Τ καί κατ’έπέκ·αση ή Πολιτεία αποφασίσει
νά αναθέσει τό ερευνητικό επιστημονικό εργο τής άξιοποιήσεως του
Σπηλαίου σέ αλλο επιστημονικό φορέα παρέχεται ή ευχέρεια νά κα
ταγγέλλει μονομερως τή σύμβαση παραχωρήσεως ειδοποιώντας αυτή σχε
τικά πρό τριών (3) τουλάχιστον μηνών·
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γ)*ί! δημιουργ (η έγΚΓ.τ:■■•ττάσεπν -*::ό ν·:ν .Γ,.ίΙ (μονίμων η ··*'; :;γιγ^ ηνπν
ΐΓίραχωραύμενο χώρο Πγ' ιτρ·«γ»;ί<τοι:οιεΐταί ύστερη από πρη»; ·»»ύμενη η γγραφή έγκριση του Ε.Ιί.Τ.
Γι,*!» Λ.ε.ε νιχ υποβάλλει ιττόν
·Τ μέχρι Δεκεμβρίου κάΓε ”~ους ετή,τιο προϋπολογισμό ησό&υν κ. ( έ-;6όί^ν του επομένου έτους κκΗώς κ?<ί
πρόγραμμα εκτελέσε**/ έργων· 'ϋπηιαδήποτε δέ τροποποίηαη του προ
γράμματος η των έκπονηΟεντυν Λπά τόν ε·0·Τ σχεδίων ΡΑ τυγχάνει
της έγκρίσεως τοϋ Ε.Ο.Τ·
ε)*0 επιστημονικός μηχανικός έ^οπλισμός καί ζτΐ αλλο αποκτήθηκε από
χρηματοδοτήσεις του Δημοσίου η τοΟ Ε.Ο.Τ καί εχει σχέση μέ τό
Σπήλαιο καί τό ΜουσεΤο κ·λ.π Πα ανήκουν κατά κυριότητα, νομή κίί
κατοχή στόν Ε.Ο.Τ, καί κπτ*επέκταση στό Δημόσιο·
στ)"θλα τά ευρήματα τα όποΤη έκΠετονται στό ΜουσεΤο καί στίς προΠηκες μέσα στό Σπήλαιο κ·λ·ττ είναι κυριότητας, νομής κγ.Γ κατοχής
τοΟ ε.Ο·Τ καί κατ*έπέκτείστ) τοΟ δημοσίου·
ζ)*0 *Επιστημονικός μηχανικός εξοπλισμός ποβ άποκτήβηκε μέ ΧΡήμΓϊτα
τοΟ δημοσίου η τοΟ Ε.Ο.Τ καθώς καί τό ευρήματα των παντός είδους
πνοκτκαφων πού βρίσκονται στό Σπήλαιο καί τό ΜουσεΤο νΛ άριθμηΟουν
καί νό καταγραφουν άπό τήν Λ·Ε.Ε μέ τή συνεργασία τοΟ Ε·0·Τ·
η)*Η βποπτεία γιά τήν ευρυΟμη λειτουργία των εν γένει εγκαταστάσεων
πού βρίσκονται σήμερα μέσα ατήν ιδιοκτιρτία τοΟ Ε#Ο.Τ η Οά δημίουρ
γηθοΰν μελλοντικό σ’αυτή Οά άσκεΤται από τόν Ε.Ο.Τ.
0) *Η πρόσληψη τοΟ αναγκαίου γιά τήν λειτουργία τδν εγκαταστάσεων προ
πωπικου Βά γίνεται από τήν Α.Ε.β καί κατόπιν έγκρίσεως τοβΕ.Ο.Τ
ως πρός τόν αριθμό καί τό υψος τδν αμοιβών του·
ι)*Η πληρωμή τ?{ς μισθοδοσίας τοδ προσωπικού πού Βά απασχολείται μέ
τή λειτουργία τ2ν έγκαταστάσβων 8ά γίνεται από τήν Α«Ε#ε βάσει,
μίαβοδοτικων καταστάσεων καί η οποία Βό χρηματοδοτβΤται από τόν
Ε·0»Τ μέ τίς ανάλογες πιστώιφς·
μέριμνα καί ευθύνη της Λ.Ε.Ε
θά γίνεται ή παρακράτηση καί απόδοση των υπέρ των ασφαλιστικών
*Ιδρυμάτων ε ίσφορΟν καί συνεισφορών καί γενικά κάΒβ ίπτ£ρ τρίτων
κράτηση· Πέ μέριμνα καί εύΠύνη της Α.ε.ε 8ά γίνεται επίσης ή ε
ξόφληση των λογαρ«σ;£ίν νερού φωτισμού κ·λ·π γενικδν πζόδων.
ιπ) Τά δικαιολογητικά των εν γίνει λειτουργικών δαπανών τον έγκινχ^στάσεων (μισθοδοσίας π;3ουωπι κου, νερού, φωτισμού κ·λ.π) Πγ υ
ποβάλλονται από τήν Α.Ε.Ε στή Δ/νση ΙΟ'Οικονομικού του Ε.Ο.Τ Από
τήν οποία καί Βά ελέγχονται·
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ιί'.}"θλη τά έσοδα τά προερχόμενα ^ττό τή διάΒεση των εισίρ:;. >ίυν του
Σπηλαίου, Μουσείου, τήν εκμετάλλευση του άναψυκτηρίσπ, τήν ττυληηη καρτών* έντύττων κγ ί γενικά κάθε πντικειμένου ΐΓου ” ά πωλκΤται μέσα στόν ϊτσρκχυρούμενο χπγ>ο καί Εχει σχέση μέ τ6 Σπήλαιο
ΠουσεΤο κ.λ.ττ Βά περιέρχονται ΓΓτόν Ε«0*Τ·
ιγ ) Οι επί μέρους ταμίες της Λ .Ε .Ε Πά υποχρεουντσι νά παραδίδουν 8λ4ς
τίς είσττράζεις στόν υπάλληλο τοΠ ε«0«Τ πού θά άρισθεΤ ως υπό
λογος δια χειριστής καί συντονιστής άπό τή Δ/νση Τουρισμού Μακε
δονίας Οράκης & άποΤος Βά Εχ ει τήν ευθύνη της βλης διαχειρίσεως
(των εσόδων) καί τ?|ς καταΠέσβως τούτων σέ ε ιδ ικ έ λογαριασμέ στέ
πλησιέστερο υποεατάστημα της ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»
ι δ ) ’Από τά ακαθάριστα Εσοδα τά προερχόμενα από τή διάθεση τδν είσητηρίων του Σπηλαίου καί του Μουσείου, ποσοστόν* 5% πτχρπχωρεΤται

στήν Κοινότητα Πετραλώνων Χαλκιδικής άπό 1-1-1979»
διευκρινίζεται εδΒ 8τι τό ποσόν πού αντιστοιχεί έπί τΟν εισπρά
ξεων των έτδν 1979 καί 1900 0ά άποδοθεϊ στήν Κοινότητα Πετραλώνων
έντός του Οίκονβμικοϋ Ετους 19Π1* *η εκκαθάριση τοΟ ποσού επί
τδν εισπράξεων καί ή απόδοση αώτου στήν Κοινότητα Πετραλώνων 8ά
γίνεται από τήν Δ/νση IΒ*0IκονομικοΠ βάσει των διαχειριστικήν
στοιχείων «ου θά τηροΟνται άπό τόν υπόλογο διαχειριστή τδν έσό4

δων·
Ειδικότερα για τήν από&οση τοΟ ποσοΟ πού άντιστο«χεΤ γιά τά Ετη
1979 καί 1960 Βά γίνει βάσει τδν απολογιστικήν στοιχείων πού
Ιχει υποβάλει ή Λ»Ε.Ε.
ιέ) Οί τιμές τ£5ν είσητηρίων εΐσό&ου τοΟ Σπηλαίου καί τοΟ Πουσείου
καθώς καί τ8ν πωλουμένων αντικειμένων μέσα στόν παραχωρούμενο
χωρο θά καθορίζεται κάθε φορά μέ χωριστή απόφασή μας θά αριθμούνται δέ καί θά σφραγίζοντας μέ μέριμνα καί ευθύνη της Δ/νσεως ΤουρίσμοΟ Μακεδονίας-Οράκης ·

Σέ πίστωση τδν ά^ητέρω συντάχΟηκε τό παρόν σέ δύο 8μ°ια·Πρωτότυ
πα υπογράφτηκε νόμιμα καί κάθε μέρος πήρε άπό ϊνα»
Συμβαλλόμενοι

