
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το παρόν πρωτόκολλο αποτελεί εξειδίκευση συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου 
Ρεθύµνης που εκπροσωπείται από τον ∆ήµαρχο κ. Γεώργιο Μαρινάκη και του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης που εκπροσωπείται από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης Καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα. 

 

Άρθρο 1 
Αντικείµενο της συνεργασίας αποτελεί η ανάπτυξη κοινών δράσεων σχετικών µε τη 
διαχείριση του ∆ηµοτικού Κήπου Ρεθύµνης για την οργάνωση και ανάδειξη του 
χώρου µέσω της επιστηµονικής έρευνας, µελέτης και τεκµηρίωσης σε βοτανικά, 

οικολογικά καθώς και πολιτισµικά θέµατα που αφορούν στον κόσµο των φυτών. 
Επίσης αντικείµενο αποτελούν κοινές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή εντός  των 
ορίων του ∆ήµου Ρεθύµνης, οι οποίες θα πραγµατοποιούνται µετά από κοινή 
συµφωνία των δύο µερών. 

 

Άρθρο 2 
Φορέας υλοποίησης της συνεργασίας εκ µέρους του Πανεπιστηµίου Κρήτης ορίζεται 

ο Βοτανικός Κήπος του Πανεπιστηµίου Κρήτης ο οποίος εκπροσωπείται από τα µέλη 
που θα ορίσει η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Βοτανικού Κήπου σύµφωνα µε το άρθρο 5 
του παρόντος πρωτοκόλλου. 
 
Άρθρο 3 
Για την υλοποίηση των κοινών δράσεων ο ∆ήµος Ρεθύµνου θα συµβάλλει µε την 

απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή, ο Βοτανικός Κήπος του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
θα συµβάλλει υποστηρίζοντας επιστηµονικά τον συνολικό σχεδιασµό και τις 
επιµέρους δράσεις, ενώ και οι δύο φορείς θα συµβάλλουν µε το διαθέσιµο 
προσωπικό. 

 

Άρθρο 4 

Η χρηµατοδότηση των δράσεων θα προκύπτει από πόρους του ∆ήµου Ρεθύµνης και 
του Πανεπιστηµίου Κρήτης µετά από αποφάσεις των αρµόδιων συλλογικών 
οργάνων, από εξωτερική χρηµατοδότηση δηµόσια ή ιδιωτική, από περιφερειακά, 
εθνικά και ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά µέσα καθώς και από διεθνείς οργανισµούς.   

 

Άρθρο 5 
Για τον συντονισµό των κοινών δράσεων θα συσταθεί 5µελής Επιτροπή µε τριετή 

θητεία, η οποία θα αποτελείται από δύο εκπροσώπους του ∆ήµου Ρεθύµνης, δύο 
εκπροσώπους του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστηµίου Κρήτης και ένα µέλος εκ 
περιτροπής από κάθε φορέα. Για την πρώτη θητεία της Επιτροπής ορίζεται το πέµπτο 
µέλος της Επιτροπής να εκπροσωπεί τον ∆ήµο Ρεθύµνης. Από τους εκπροσώπους του 
∆ήµου Ρεθύµνου στην 5µελή Επιτροπή το ένα µέλος θα είναι εργαζόµενος της 
Υπηρεσίας Πρασίνου. Η Επιτροπή προγραµµατίζεται να συνεδριάζει σε µηνιαία 

βάση και όσες άλλες φορές κρίνεται απαραίτητο. Οι αποφάσεις της Επιτροπής θα 
λαµβάνονται µε ενισχυµένη πλειοψηφία τεσσάρων πέµπτων (4/5) και θα τηρούνται 



πρακτικά των συνεδριάσεων στα θέµατα που κρίνεται απαραίτητο. Οι αποφάσεις της 
Επιτροπής δεν µπορεί να αφορούν επιστηµονικά θέµατα για τα οποία αποκλειστικό 
λόγο και επιστηµονική ευθύνη έχει ο Βοτανικός Κήπος του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Άρθρο 6 

Στο ∆ηµοτικό Κήπο θα τοποθετηθεί µαζί µε τη σήµανση του ∆ήµου Ρεθύµνης και 
σήµανση του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Άρθρο 7 

Η διάρκεια του παρόντος πρωτοκόλλου ορίζεται καταρχήν σε δέκα (10) έτη µε 
δυνατότητα ανανέωσης µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Ρεθύµνης και της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

                                                   

                                          Ρέθυµνο 25 Μαϊου  2016 

                                                  

                                                 Οι υπογράφοντες 

 

 

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου              Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης 
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