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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                       

ΘΕΜΑ 11o  
  

«Σύναψη  Σύμβασης  Διαβαθμιδικής
Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν.  3852/10,
μεταξύ  της  Π.Κ.Μ.  και  του  Δήμου Πυλαίας  -
Χορτιάτη,   για  τη  διάθεση  Υπαλλήλου
ειδικότητας ΠΕ Γεωλόγων.».

Αριθμ. Συνεδρίασης 3η/ 16-05-2022
Αριθμ. Απόφασης 22/2022

Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  16 Μαΐου  2022,  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  09:30  π.μ.
πραγματοποιήθηκε  η  3η τακτική  συνεδρίαση  του  έτους  2022 «με  τηλεδιάσκεψη»  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ. οικ. 336309(334)/12-05-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής
κ. Παρίση Μπίλλια,  προς όλα τα Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις  12
Μαΐου 2022, σύμφωνα με τις  διατάξεις  των άρθρων 164 και 177 του Ν.3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).

Από  τα   δεκαπέντε  (15)  μέλη  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  στη  συνεδρίαση
παραβρέθηκαν δεκατέσσερα (14) μέλη (δεκατρία (13) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό).
Απόν  ήταν  οι  κ.κ.  Νεστορόπουλος  Απόστολος  και  Τζηρίτης  Δημήτριος  τακτικά  μέλη  της
Επιτροπής.

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τακτικό μέλος) 
3. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ (τακτικό μέλος)
4. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
5. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (τακτικό μέλος)
6. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ(τακτικό μέλος)
7. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τακτικό μέλος)
8. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ (τακτικό μέλος)
9. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ (τακτικό μέλος)
10. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό μέλος)
11. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ (τακτικό μέλος)
12. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τακτικό μέλος)
13. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (τακτικό μέλος)
14. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (αναπληρωματικό 

μέλος)

1. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
(τακτικό μέλος)
2. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό 
μέλος)
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Χρέη  γραμματέα  εκτέλεσε  η  υπάλληλος  της  ΠΚΜ Μυρωνίδου  Ελένη,  κλάδου  Π.Ε.
Γεωτεχνικών βαθμού Α.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.  Ο  Πρόεδρος  ανέφερε  ότι  η  συνεδρίαση  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής
πραγματοποιείται «με τηλεδιάσκεψη», όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 της  Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το  11ο θέμα της  Ημερήσιας Διάταξης:   «Σύναψη
Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/10, μεταξύ της Π.Κ.Μ.
και  του  Δήμου  Πυλαίας  -  Χορτιάτη,   για  τη  διάθεση  Υπαλλήλου  ειδικότητας  ΠΕ

Γεωλόγων.».
Ο  Πρόεδρος έθεσε  υπόψη της  Επιτροπής την  με  αριθμ.  Πρωτ.  262858(2768)/ΟΡΘΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/09-05-2022  εισήγηση  του  Τμήματος  Κατασκευών  Έργων  Δομών
Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
ΠΚΜ, της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Υποδομών, της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας η οποία αναφέρει τα εξής:

“ΘΕΜΑ :Σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής  Συνεργασίας  του άρθρου 99  του Ν.  3852/10,  μεταξύ της
Π.Κ.Μ. και του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη,  για τη διάθεση Υπαλλήλου ειδικότητας ΠΕ Γεωλόγων.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 99 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) Πρόγραμμα «Κλεισθένης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..
3. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) με θέμα «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και  αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και
άλλες διατάξεις».
4. Το  Π.Δ.  133/2010(ΦΕΚ  226/Α/27-12-2010)  «Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»,  όπως
τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  τις  υπ’  αρίθ.  81320+77909  αποφάσεις  (ΦΕΚ  4302/Β/30-12-2016)  «Έγκριση
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
5 Το  άρθρο  12  «Δημόσιες  συμβάσεις  μεταξύ  φορέων  του  δημοσίου  τομέα»,  παρ.6δ,  του  Ν4412/2016,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την υπ΄ αρ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 61/13-1-2022 απόφαση Περιφερειάρχη με θέμα :  “Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών
και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  στους  Αντιπεριφερειάρχες  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας”  (ΦΕΚ  27
ΥΟΔΔ/20-1-2022)
7. Την υπ΄  αρίθ.  οικ.  72217(1346)/31-01-2022  (ΑΔΑ:  68ΙΕ7ΛΛ-ΚΟ9)  Απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής
Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  στους Αντιπεριφερειάρχες και
στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων
πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»  στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στους
Προϊσταμένους  των  Γενικών Διευθύνσεων /  Αυτοτελών Διευθύνσεων,  Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων /  Αυτοτελών
Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 458/Β’/7-2-2022).
8. Την υπ΄ αρίθ. 20/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αρίθ.
Συνεδρίασης 6η / 2-3-2022) με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του
άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει» (ΑΔΑ: 9ΓΞ67ΛΛ-21Ν)
9.  Την  υπ.  αριθμ.  47/2019  (ΑΔΑ:  ΨΤΠΠ7ΛΛ-Ρ55)  απόφαση  του  Περιφερειακού  συμβουλίου  περί  “Έγκριση
σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/10, μεταξύ της Π.Κ.Μ. και του Δήμου
Πυλαίας - Χορτιάτη,  για τη διάθεση υπαλλήλου ειδικότητας ΠΕ Γεωλόγων.” η οποία υπογράφηκε στις 29/5/2019, για
την υποστήριξη της Δ/νσης Πολεοδομίας του (Δ.Π.-Χ.) κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς της ως Διευθύνουσας
Υπηρεσίας  των  απαιτούμενων γεωλογικών μελετών  που αφορούν  στην  ειδικότητα  του  γεωλόγου.  Η ισχύς  της
σύμβασης  έληξε  στις  30/6/2021  με  επακόλουθη  συνέπεια  τη  σημαντική  δυσλειτουργία  στην  άσκηση  των
αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της εν εξελίξει  Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας, ο έλεγχος και η
επίβλεψη της οποίας αποτελούν αρμοδιότητα υπαλλήλου ειδικότητας ΠΕ Γεωλόγων.
10. Το γεγονός ότι, η Π.Κ.Μ. διαθέτει στη Δ/νση Τεχνικών Έργων, υπάλληλο με την ειδικότητα ΠΕ Γεωλόγων, ενώ
αντιθέτως, ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη δεν διαθέτει υπάλληλο με την ειδικότητα ΠΕ Γεωλόγων.
11. Το γεγονός ότι, από τη συνεργασία αυτή θα προκύψει, η βέλτιστη από κοινού αξιοποίηση των ανθρώπινων
πόρων για την υποστήριξη της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του (Δ.Π.-Χ.) κατά την άσκηση της
αρμοδιότητάς  της  ως  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  των  απαιτούμενων  γεωλογικών  μελετών  σύμφωνα  με  τις
προδιαγραφές της Υπ. Απ. 16374/3696/18-06-1998 Φ.Ε.Κ. 723/Β/1998 και της Υπ. Απ. 26882/5769/30-09-1998
Φ.Ε.Κ. 838/Δ/1998, που αφορούν στην ειδικότητα του Γεωλόγου.
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12. Το  υπ’ αρίθ.  πρωτ.  21699/28-06-2021  έγγραφο της  Δ/νσης  Δόμησης  &  Πολεοδομικού  Σχεδιασμού του Δ.
Πυλαίας  –  Χορτιάτη,  με  το  οποίο μας  ζητήθηκε  να  προβούμε  στις  απαραίτητες  ενέργειες  για  τη  σύναψη νέας
Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας.
13. Το υπ’ αρίθ. πρωτ. 693/16-09-2021 έγγραφο του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων προς τη Δ/νσης
Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δ.Πυλαίας – Χορτιάτη.
14. Το υπ’ αρίθ. πρωτ. 45162/7-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δ. Πυλαίας
– Χορτιάτη, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ’ αρίθ. 348/29-11-21 (ΑΔΑ: ΨΧΩΦΩ1Ο-Κ0Ι) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου  Πυλαίας  –  Χορτιάτη,  με  την  οποία  ομόφωνα  αποφασίστηκε  η  “Έγκριση  σύμβασης  διαβαθμιδικής
συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) και του
Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Δ.Π-Χ.) με σκοπό την διάθεση υπαλλήλου ειδικότητας γεωλόγου από την Π.Κ.Μ. για την
υποστήριξη  της  Δ/νσης  Πολεοδομίας  του  (Δ.Π-Χ.)  κατά  την  άσκηση  της  αρμοδιότητάς  της  ως  Διευθύνουσας
Υπηρεσίας των απαιτούμενων γεωλογικών μελετών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Υπ. Απ. 16374/3696/19-6-
1998 Φ.Ε.Κ. 723/Β/1998 και της Υπ. Απ. 26882/5769/98 Φ.Ε.Κ. 838/Δ/1998.” .
15. Το  υπ’ αρίθ.  πρωτ.:  10568/22-3-2022  έγγραφο  της  Δ/νσης  Δόμησης  &  Πολεοδομικού  Σχεδιασμού  του  Δ.
Πυλαίας – Χορτιάτη με το οποίο “Ζητείται η συμπερίληψη επιπλέον αντικειμένου στο Σχέδιο Σύμβαση Διαβαθμιδικής
Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  (Π.Κ.Μ.) και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Δ.Π.-Χ)
λόγω επείγοντος”.
16. Το με αρίθ. πρωτ.: 12750/7-4-2022 έγγραφο της Δ/νσης Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δ. Πυλαίας –
Χορτιάτη με το οποίο μας διαβιβάστηκε: η υπ. αρίθ. 122/28-3-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΩ1Ω1Ο-ΖΜΖ) ομόφωνη απόφαση του
Δημοτικού  Συμβουλίου  Πυλαίας-Χορτιάτη  ως  προς  την:   “Έγκριση  σύμβασης  διαβαθμιδικής  συνεργασίας  του
άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) και  του Δήμου Πυλαίας-
Χορτιάτη (Δ.Π-Χ.) με σκοπό την διάθεση υπαλλήλου ειδικότητας γεωλόγου από την Π.Κ.Μ. για την υποστήριξη της
Δ/νσης  Πολεοδομίας  του  (Δ.Π-Χ.)  κατά  την  άσκηση  της  αρμοδιότητάς  της  ως  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  των
απαιτούμενων γεωλογικών μελετών σύμφωνα με  τις  προδιαγραφές της Υπ.  Απ.  16374/3696/19-6-1998 Φ.Ε.Κ.
723/Β/1998  και  της  Υπ.  Απ.  26882/5769/98  Φ.Ε.Κ.  838/Δ/1998.”   η  οπoία  περιλαμβάνει  τη  νέα  διαβαθμιδική
σύμβαση.

Εισηγούμαστε
1. Την έγκρισή σας για την υπογραφή της νέας «Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν.

3852/10, μεταξύ της Π.Κ.Μ. και του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη για τη διάθεση Γεωλόγου» για την υποστήριξη
της Δ/νσης Δόμησης και  Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Πυλαίας -  Χορτιάτη,  κατά την άσκηση της
αρμοδιότητάς  της  ως  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  των  απαιτούμενων  γεωλογικών  μελετών  σύμφωνα  με  τις
προδιαγραφές της Υπ. Απ. 16374/3696/18-06-1998 Φ.Ε.Κ. 723/Β/1998 και της Υπ. Απ. 26882/5769/30-09-
1998 Φ.Ε.Κ. 838/Δ/1998, που αφορούν στην ειδικότητα του Γεωλόγου, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.

2. Την  εξουσιοδότηση  του  Αντιπεριφερειάρχη  Υποδομών  και  Δικτύων,  για  την  υπογραφή  της  «Σύμβασης
Διαβαθμιδικής  Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν.  3852/10,  μεταξύ της Π.Κ.Μ.  και  του  Δήμου Πυλαίας -
Χορτιάτη,  για τη διάθεση υπαλλήλου με ειδικότητα ΠΕ Γεωλόγων».”

Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη:

α) Το  N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.”.

β)  Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.133/2010  (Φ.Ε.Κ  226/τ.Α΄/27-12-2010)  «Οργανισμός  της
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  τις  αριθ.
81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016),

γ) το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 ‘‘Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού
συμβουλίου”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

δ)  την  υπ.  αρ.  642/24-9-2021  εγκύκλιο  (Α.Δ.Α.:  65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε)  της  Γενικής
Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών,

ε)  την  αριθμ.  7281/2019  (21.06.2019)  απόφαση  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης,  με  την  οποία  επικυρώθηκαν  τα  αποτελέσματα  των  εκλογών  που
διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023,

στ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) (ΑΔΑ:
61777ΛΛ-ΤΗΣ)  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  «Ορισμού
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Αντιπεριφερειαρχών  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  σε  όλους  τους  Αντιπεριφερειάρχες  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,

ζ)  την  υπ'  αριθμ.  20/02-03-2022  (ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν)  Απόφαση  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου περί «Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου
του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει». 

η)  την  υπ.  αριθμ.  1/28-03-2022 απόφαση περί  “Εκλογή Αντιπροέδρου της  Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθρο 164&2 του Ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”  ( ΑΔΑ: Ψ3237ΛΛ-ΜΥΘ).

θ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681552(482)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”.

ι)  το  με  αρ.  Πρωτ.  521/10-05-2022  διαβιβαστικό  από  το  Γραφείο  Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών & Δικτύων.

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την υπογραφή της νέας «Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου
99 του Ν.  3852/10,  μεταξύ της Π.Κ.Μ.  και  του  Δήμου Πυλαίας -  Χορτιάτη για  τη  διάθεση
Γεωλόγου» για την υποστήριξη της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου
Πυλαίας - Χορτιάτη, κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς της ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας των
απαιτούμενων  γεωλογικών  μελετών  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  της  Υπ.  Απ.
16374/3696/18-06-1998 Φ.Ε.Κ. 723/Β/1998 και της Υπ. Απ. 26882/5769/30-09-1998 Φ.Ε.Κ.
838/Δ/1998, που αφορούν στην ειδικότητα του Γεωλόγου, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο
της  Σύμβασης  Διαβαθμιδικής  Συνεργασίας,  το  οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της
παρούσης. 

Εξουσιοδοτεί  τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, για την υπογραφή της
«Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/10, μεταξύ της Π.Κ.Μ. και
του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη,  για τη διάθεση υπαλλήλου με ειδικότητα ΠΕ Γεωλόγων».

Λευκό ψήφισαν  οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κ.  Ζέρβας  Γεώργιος,  η  κ.  Ναβροζίδου
Γενοβέφα και ο κ.Τζιουβάρας Χρήστος.

Κατά ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Τσεχελίδης Ιωάννης.
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως

ακολούθως: 

        Ο Πρόεδρος  της                                                                               Τα Μέλη
 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                
           

                                   

      Παρίσης Μπίλλιας                      Η Γραμματέας

                                                    Μυρωνίδου Ελένη
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 99 ΤΟΥ Ν.3852/10

Μεταξύ  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  (Π.Κ.Μ.)  και  του  Δήμου  Πυλαίας
Χορτιάτη (Δ.Π-Χ.) για την υποστήριξη της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του
(Δ.Π-Χ.)  κατά  την  άσκηση  της  αρμοδιότητάς  της  ως  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  των
απαιτούμενων  γεωλογικών  μελετών σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  της  Υπ.  Απ.
16374/3696/18-6-1998 Φ.Ε.Κ. 723/Β/1998 και της Υπ. Απ. 26882/5769/98 Φ.Ε.Κ. 838/Δ/1998
που αφορούν στην ειδικότητα γεωλόγου 

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την…………………………..……….. 2022, οι παρακάτω Φορείς
καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι»,

1) Η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  (Π.Κ.Μ.),  νόμιμα  εκπροσωπούμενη  από  τον
Αντιπεριφερειάρχη  Υποδομών  και  Δικτύων
κο....................................................................................... και

2) ο  Δήμος  Πυλαίας  Χορτιάτη  (Δ.Π-Χ.),  νόμιμα  εκπροσωπούμενος  από  το  Δήμαρχο
κο…………………………………………………………….

έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν.4555/2018 – Πρόγραμμα Κλεισθένης)

2. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) με θέμα «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρε-
ωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

3. Τη με αριθμό ………../202… Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με  την οποία
εγκρίνεται η σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με το Δήμο  Πυλαίας Χορ-
τιάτη (Δ.Π-Χ.), για την υποστήριξη της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
του (Δ.Π-Χ.) κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς της ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας των
απαιτούμενων  γεωλογικών  μελετών  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  της  Υπ.  Απ.
16374/3696/18-6-1998  Φ.Ε.Κ.  723/Β/1998  και  της  Υπ.  Απ.  26882/5769/98  Φ.Ε.Κ.
838/Δ/1998που αφορούν στην ειδικότητα γεωλόγου.

4. Τη με αριθμό 122/28-3-2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Πυλαίας
Χορτιάτη (Δ.Π-Χ.) με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργα-
σίας με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για την υποστήριξη της Δ/νσης Δόμησης
και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του (Δ.Π-Χ.) κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς της ως
Διευθύνουσας Υπηρεσίας των απαιτούμενων γεωλογικών μελετών σύμφωνα με τις προ-
διαγραφές  της  Υπ.  Απ.  16374/3696/18-6-1998  Φ.Ε.Κ.  723/Β/1998  και  της  Υπ.  Απ.
26882/5769/98 Φ.Ε.Κ. 838/Δ/1998 που αφορούν στην ειδικότητα γεωλόγου.

5. Τη σημαντική δυσλειτουργία που έχει προκληθεί αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιο-
τήτων της  Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του (Δ.Π-Χ.) ως Διευθύνου-
σας Υπηρεσίας των εν ενεργεία χωροταξικών και πολεοδομικών μελετών καθώς και των
τοπικών ρυμοτομικών σχεδίων που αφορούν στην ειδικότητα γεωλόγου.

6. Το γεγονός ότι η ΠΚΜ διαθέτει στη Δ/νση Τεχνικών Έργων υπάλληλο με την ειδικότητα
Γεωλόγου.
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7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη (Δ.Π-Χ.),  δεν διαθέτει υπάλληλο με την ειδι-
κότητα Γεωλόγου.

8. Το γεγονός ότι από την συνεργασία αυτή θα προκύψει, η βέλτιστη από κοινού αξιοποίη-
ση των ανθρώπινων πόρων για την υποστήριξη της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικού
Σχεδιασμού του (Δ.Π-Χ.) κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς της ως Διευθύνουσας Υπη-
ρεσίας των απαιτούμενων γεωλογικών μελετών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Υπ.
Απ. 16374/3696/18-6-1998 Φ.Ε.Κ. 723/Β/1998 και της Υπ. Απ. 26882/5769/98 Φ.Ε.Κ.
838/Δ/1998 που αφορούν στην ειδικότητα γεωλόγου.

9. Την  από τις  29/05/2019  Σύμβαση  Διαβαθμιδικής  Συνεργασίας  του  άρθρου  99  του
Ν.3852/10 μεταξύ της Π.Κ.Μ. και του Δ. Πυλαίας – Χορτιάτη, η χρονική διάρκεια της
οποίας έληξε στις 30/06/2021.

10.  Το υπ’ αρίθ. πρωτ.: 21699/28-6-2021 έγγραφο της Δ/νσης Δόμησης & Πολεοδομικού
Σχεδιασμού του Δ. Πυλαίας – Χορτιάτη με το οποίο μας ζητήθηκε να προβούμε στις
απαραίτητες ενέργειες για τη σύναψη νέας Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας.

11. Το υπ’ αρίθ. πρωτ.: 693/16-9-2021 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δι-
κτύων της Π.Κ.Μ., προς τη Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του (Δ.Π-
Χ.)

12. Το υπ’ αρίθ. πρωτ.: 45162/7-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Δόμησης & Πολεοδομικού
Σχεδιασμού  του  Δ.  Πυλαίας  –  Χορτιάτη  με  το  οποίο  μας  διαβιβάστηκε  η  υπ.αρίθ.
348/29-11-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας-Χορτιάτη, με την οποία
ομόφωνα αποδέχτηκε τη σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας.

13. Το υπ’ αρίθ. πρωτ.: 10568/22-3-2022 έγγραφο της Δ/νσης Δόμησης & Πολεοδομικού
Σχεδιασμού του Δ. Πυλαίας – Χορτιάτη με το οποίο μας ζητήθηκε η συμπερίληψη επι-
πλέον αντικειμένου στη Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας.

14. Το υπ’ αρίθ. πρωτ.:  12750/7-4-2022 έγγραφο της Δ/νσης Δόμησης & Πολεοδομικού
Σχεδιασμού του Δ. Πυλαίας – Χορτιάτη με το οποίο μας διαβιβάστηκε : α)η υπ.αρίθ.
122/28-3-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας-Χορτιάτη, με την οποία
ομόφωνα αποδέχτηκε τη  σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής  Συνεργασίας και  β)  νέο
Σχέδιο Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, διευρυμένο ως προς το αντικείμενο

συμφώνησαν στη σύναψη της παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας
όπως αυτή αναλυτικά αναπτύσσεται  παρακάτω και μέσα από την οποία καθορίζεται  το
βασικό  πλαίσιο  συνεργασίας  των  συμβαλλομένων  μερών,  προσδιορίζονται  τα  μέσα,  οι
τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης της συμβάσεως αυτής.
Περιεχόμενα Σύμβασης
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο -Σκοπός της Σύμβασης 
Άρθρο 2ο: Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 
Άρθρο 3ο:  Διάθεση του προσωπικού των συμβαλλομένων
Άρθρο 4ο:Υποχρεώσεις – Δικαιώματα των συμβαλλομένων
Άρθρο 5ο: Χρηματοδότηση των  λειτουργικών δαπανών για την εφαρμογή της σύμβασης   
Άρθρο 6ο: Διαιτησία
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Άρθρο 7ο: Τροποποίηση – Επέκταση της Σύμβασης
Άρθρο 8ο: Αντισυμβατική Συμπεριφορά
Άρθρο 9οΌργανο Παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 1οΑντικείμενο – Σκοπός της Σύμβασης
Η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  (Π.Κ.Μ.),  και  ο  Δήμος  Πυλαίας  Χορτιάτη  (Δ.Π-Χ.

συνάπτουν μεταξύ τους την παρούσα Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, αντικείμενο και
σκοπός της οποίας, αποτελεί η διάθεση υπαλλήλου με ειδικότητα γεωλόγου, παράλληλα με τις
υπηρεσιακές του αρμοδιότητες στη ΔΤΕ της ΠΚΜ, για την υποστήριξη της Δ/νσης Δόμησης και
Πολεοδομικού  Σχεδιασμού  του  (Δ.Π-Χ.)  κατά  την  άσκηση  της  αρμοδιότητάς  της  ως
Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  των  απαιτούμενων  γεωλογικών  μελετών  σύμφωνα  με  τις
προδιαγραφές  της  Υπ.  Απ.  16374/3696/18-6-1998  Φ.Ε.Κ.  723/Β/1998  και  της  Υπ.  Απ.
26882/5769/98 Φ.Ε.Κ. 838/Δ/1998 με στόχο την όσο το δυνατόν αρτιότερη στο πλαίσιο της
υφιστάμενης νομοθεσίας επίβλεψη των χωροταξικών μελετών (Τ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών
και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων του Δήμου,  η πληρέστερη προσφορά υπηρεσιών προς
τους πολίτες και δημότες.

Συγκεκριμένα, η διάθεση του υπαλλήλου με ειδικότητα γεωλόγου αποσκοπεί:
α) στην ολοκλήρωση των διαδικασιών της εν εξελίξει Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας

του Λατομείου «Αργυρό», στη Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου του Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη,
β)  στην  υπογραφή  και  προώθηση  του  τελικού  λογαριασμού  του  ανάδοχου  της  από

3/9/2021 εγκεκριμένης  Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας του Φιλύρου.
γ)  την  επίβλεψη  της  Γεωλογικής  μελέτης  στο  πλαίσιο  εκπόνησης  της  μελέτης

«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ  –  ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ  –  ΠΡΑΞΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  στην  ΠΕ  15  της  ΔΕ
ΠΥΛΑΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ»

δ)  την  επίβλεψη  της  Γεωλογικής  μελέτης  στο  πλαίσιο  εκπόνησης  της  μελέτης
«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε.11 ΚΑΙ Π.Ε.12
ΚΑΘΩΣ  ΚΑΙ  ΣΤΙΣ  ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ  ΤΩΝ  Π.Ε.1  &  Π.Ε.2  ΤΗΣ  Δ.Ε.  ΠΥΛΑΙΑΣ,  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ»

ε)  την  επίβλεψη  της  Γεωλογικής  μελέτης  στο  πλαίσιο  εκπόνησης  της  Γεωλογικής
διερεύνησης – Α΄ Φάσης – στο πλαίσιο εκπόνησης του Γ.Π.Σ. Χορτιάτη

ΑΡΘΡΟ 2ο Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης
Ως ημερομηνία έναρξης της παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας ορίζεται η

ημερομηνία υπογραφής αυτής και η διάρκεια ισχύος της ορίζεται σε  είκοσι τέσσερεις (24)
μήνες, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) επιπλέον έτους ύστερα από σχετική έγκριση των
συλλογικών οργάνων των συμβαλλομένων μερών της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 3ο Διάθεση του προσωπικού των συμβαλλομένων
Για τις ανάγκες υλοποίησης της Σύμβασης η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), θα

διαθέσει κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες στον Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη, υπάλληλο
(ή υπαλλήλους) της ΔΤΕ της ΠΚΜ με ειδικότητα γεωλόγου,  παράλληλα με τις υπηρεσιακές
του(ς) αρμοδιότητες στη ΔΤΕ της ΠΚΜ.

ΑΡΘΡΟ 4ο Δικαιώματα & Υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων
Οι  συμβαλλόμενοι  φορείς  αναλαμβάνουν  τις  παρακάτω  υποχρεώσεις  και  έχουν  τα

παρακάτω  δικαιώματα:
Α. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.),  αναλαμβάνει :
 Να  διευκολύνει  με  κάθε  τρόπο  το  επιστημονικό  και  λοιπό  προσωπικό  που  θα

απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης.
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 Να παρέχει κάθε τεχνικό μέσο, καθώς και τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που
έχει στην διάθεση του για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύμβασης.

 Να παρέχει έγκαιρα κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με οργανωτικές και διοικητικές
αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.

 να διαθέτει υπάλληλο της ΔΤΕ της ΠΚΜ,  με  ειδικότητα γεωλόγου, παράλληλα με τις
υπηρεσιακές  του  αρμοδιότητες  στη  ΔΤΕ  της  ΠΚΜ,  για  την  υποστήριξη  της  Δ/νσης
Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του (Δ.Π-Χ.) κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς
της ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας των απαιτούμενων γεωλογικών μελετών σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της Υπ. Απ. 16374/3696/18-6-1998 Φ.Ε.Κ.  723/Β/1998 και της Υπ. Απ.
26882/5769/98 Φ.Ε.Κ. 838/Δ/1998,με απόφαση του Προϊστάμενου της αρμόδιας Γενικής
Δ/νσης.

Β. Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη αναλαμβάνει :
 Να  διευκολύνει  με  κάθε  τρόπο  το  επιστημονικό  και  λοιπό  προσωπικό  που  θα

απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης.
 Να παρέχει στον άλλον κάθε τεχνικό μέσο, καθώς και τις αναγκαίες πληροφορίες και

μελέτες που έχει στην διάθεση του για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύμβασης.
 Να παρέχει έγκαιρα κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με οργανωτικές και διοικητικές

αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
 Να  διαθέσει  στον  υπάλληλο  της  ΔΤΕ  της  ΠΚΜ,  με  ειδικότητα  γεωλόγου  κάθε

πληροφορία ή στοιχείο που απαιτείται στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων του κατ’
εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 5ο Ποσά  Χρηματοδότησης  των  επενδυτικών  και  λειτουργικών  δαπανών
για την εφαρμογή της σύμβασης

Από την παρούσα σύμβαση δεν προκύπτουν επενδυτικές δαπάνες για κανέναν από τους
δύο συμβαλλόμενους

ΑΡΘΡΟ 6ο Διαιτησία
Κάθε  διαφορά  μεταξύ  των  συμβαλλομένων,  που  δεν  μπορεί  να  διευθετηθεί  από  τους

συμβαλλόμενους   θα λύνεται  με  διαιτησία  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 867 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να οριστεί ως διαιτητής ο
Πρωτοδίκης που θα ορίσει ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

ΑΡΘΡΟ 7ο Τροποποίηση – Επέκταση της Σύμβασης
Τροποποίηση ή και επέκταση της παρούσης Διαβαθμιδικής Σύμβασης επιτρέπεται μόνο

κατόπιν απόφασης των αρμόδιων συλλογικών οργάνων των  συμβαλλόμενων μερών, μετά
από σχετική έγκριση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης,  οι  αρμοδιότητες της οποίας
περιγράφονται στο άρθρο 9 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 8ο  Αντισυμβατική Συμπεριφορά
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, που θεωρούνται

όλοι σημαντικοί ή η παράβαση των διατάξεων του Νόμου της καλής πίστης και των άλλων
συναλλακτικών ηθών από οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη,  παρέχει  στα άλλα το
δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση ή και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθεματική ζημιά
τους. 

ΑΡΘΡΟ 9ο  Όργανο Παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης
9.1. Για  την  παρακολούθηση  υλοποίησης  της  σύμβασης  αυτής  συστήνεται  όργανο  με

απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και  Δικτύων,  με την ονομασία « Κοινή
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Επιτροπή Παρακολούθησης».  Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται  από τρία  (3)  μέλη,  τα
οποία ορίζονται ως εξής :
Δύο (2) μέλη ορίζονται από την ΠΚΜ μαζί με τους αναπληρωτές τους και ένα (1) μέλος
από το Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη, μαζί με τον αναπληρωτή του.
Αμέσως  μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  οι  συμβαλλόμενοι  φορείς  πρέπει  να
κοινοποιήσουν  αμφίδρομα  τα  οριζόμενα  από  αυτούς  μέλη  της  Κοινής  Επιτροπής
Παρακολούθησης.

9.2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι τα εξής:
i. Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της σύμβασης.
ii. Η υποβοήθηση στην υλοποίηση του αντικειμένου της.
iii. Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος.
iv. Η  επίλυση  κάθε  διαφοράς  μεταξύ  των  συμβαλλομένων  μερών,  σχετικής  με  την

ερμηνεία των όρων ή την εφαρμογή της.
v. Αποφασίζει  για  τυχόν  τροποποιήσεις  του  χρονοδιαγράμματος  υλοποίησης  των  

αντικειμένων της σύμβασης, ανάλογα με την πορεία της σύμβασης.
vi. Εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής διάρκειας

της προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.
9.3. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη αυτής. Οι

αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες και λαμβάνονται πλειοψηφικά.
9.4.  Οι  λοιπές  λεπτομέρειες,  εφόσον  απαιτούνται  ή  απαιτηθούν,  για  τη  λειτουργία  της

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, καθορίζονται με αποφάσεις της.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Π.Κ.Μ. Για το Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Υποδομών και Δικτύων

Ο Δήμαρχος

ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ     ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
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