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«Έγκριση  σύμβασης  διαβαθμιδικής
συνεργασίας  μεταξύ  της  Περιφέρειας
Κεντρικής  Μακεδονίας  –  Περιφερειακής
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Αριθμ. Συνεδρίασης 4η/ 24-06-2022
Αριθμ. Απόφασης 28/2022

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα  24 Ιουνίου 2022,  ημέρα Παρασκευή και ώρα  10:00 π.μ.   στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας
198,  Θεσσαλονίκη)  συνήλθαν  στην  4η τακτική  συνεδρίαση  του  έτους  2022 τα  μέλη  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  κατόπιν της με αριθμ.
πρωτ. οικ.  438728(411)/20-06-2022  έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής κ.
Παρίση  Μπίλλια,  προς  όλα  τα  Μέλη  της  Επιτροπής,  η  οποία  επιδόθηκε  νόμιμα,  στις  20
Ιουνίου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 164, και 167 του Ν.3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Από  τα   δεκαπέντε  (15)  μέλη  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  στη  συνεδρίαση
παραβρέθηκαν δεκαπέντε (12) μέλη -δέκα (10) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά. Απόντες
ήταν: η κα. Γούλα Όλγα-Χριστίνα, ο κ. Νουσυκύρου Αλκιβιάδης, η κα. Μαλλιάρα Μαρία, ο κ.
Τζηρίτης Δημήτριος και  η κα. Σωτηριάδου Αναστασία τακτικά μέλη της Επιτροπής.

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τακτικό μέλος) 
3. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
4. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (τακτικό μέλος)
5. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ (τακτικό μέλος)
6. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ (τακτικό μέλος)
7. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό μέλος)
8. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ (τακτικό μέλος)
9. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τακτικό μέλος)
10. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (τακτικό μέλος)
11. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (αναπληρωματικό 

μέλος)
12. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (αναπληρωματικό 

μέλος)

1. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ (τακτικό 
μέλος)
2. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
(τακτικό μέλος)
3. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ(τακτικό μέλος)
4. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό 
μέλος)
5. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
(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  έθεσε  προς  συζήτηση  το  5ο  θέμα της  Ημερήσιας  Διάταξης:
«Έγκριση  σύμβασης  διαβαθμιδικής  συνεργασίας  μεταξύ  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και του Δήμου Δίου Ολύμπου για την
πράξη «Εγκατάσταση πρόσβασης ΑΜΕΑ SEATRAC σε παραλίες της ΠΕ Πιερίας».». 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.  390724(1150)/02-06-2022
εισήγηση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Πιερίας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων, της Γενικής Διεύθυνσης
Προγραμματισμού & Υποδομών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία αναφέρει τα
εξής.

“Θέμα: Έγκριση σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
– Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και του Δήμου Δίου Ολύμπου για την πράξη «Εγκατάσταση πρόσβασης
ΑΜΕΑ SEATRAC σε παραλίες της ΠΕ Πιερίας»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και  της Αποκεντρωμένης
Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ.Α΄/7.6.2010)

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", καθώς και
το ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016 (Αποφάσεις 81320+77909/01-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ.

5. Τον  με  αριθμ.  Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022  (ΦΕΚ  27/ΥΟΔΔ/20-1-2022)  Ορισμό  Αντιπεριφερειαρχών  και
ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας από τον Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Την  αριθμ.  οικ.72217(1346)/31-1-2022  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  καθώς  και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». (ΦΕΚ 458/Β΄/7-2-2022). 

7. Η με αριθμό 20/02-03-2022 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα “Σύσταση και συγκρότηση των 
Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει” (ΑΔΑ: 9ΓΞ67ΛΛ-
21Ν)

8. Το γεγονός ότι έχει συναφθεί η από 30-05-2017 Διαβαθμιδική σύμβαση για την υλοποίηση του παραπάνω
έργου, έπειτα από αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, η οποία ισχύει έως τις 30-05-2022.

9. Τις αυξημένες ανάγκες πρόσβασης ΑΜΕΑ κατά τη θερινή περίοδο στις ακτές του Δήμου Δίου Ολύμπου.

10. Το  υπ’ αριθμ.  5614/28-04-2022  έγγραφο  του  Δήμου  Δίου  Ολύμπου  όπου  ο  Δήμος  επιθυμεί  την  εκ  νέου
σύμβασης  διαβαθμιδικής  συνεργασίας  μεταξύ  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  –  Περιφερειακής
Ενότητας Πιερίας και του Δήμου Δίου Ολύμπου για την πράξη «Εγκατάσταση πρόσβασης ΑΜΕΑ SEATRAC σε
παραλίες της ΠΕ Πιερίας»

11. Την με αρ. 64/2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου Ολύμπου του
πρακτικού της αρ. 8ης/ 05-05-2022 συνεδρίασης    για εκ νέου σύμβαση διαβαθμιδικής συνεργασίας με την
ΠΚΜ - ΠΕ Πιερίας για την πράξη: «Εγκατάσταση πρόσβασης ΑΜΕΑ SEATRAC σε παραλίες της ΠΕ Πιερίας»
(ΑΔΑ: Ψ7ΡΞΩ9Δ-544), τον ορισμό εκπροσώπων  του δήμου για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης και το
γεγονός ότι οι απαιτούμενες δαπάνες έχουν ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του δήμου Κατερίνης του έτους
2022

Εισηγούμαστε την έγκριση εκ νέου της σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας  –  Περιφερειακής  Ενότητας  Πιερίας  και  του  Δήμου  Δίου  Ολύμπου  για  την  πράξη  «Εγκατάσταση
πρόσβασης ΑΜΕΑ SEATRAC σε παραλίες της ΠΕ Πιερίας για 3 έτη, με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με το
συνημμένο σχέδιο.   

Ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης, ορίζονται:
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 Ο  κ.  Βροχαρίδης  Βασίλειος,  Δημοτικός  Σύμβουλος  του  Δήμου  Δίου  Ολύμπου,  (τακτικό  μέλος)  και  ο
αναπληρωτής του κ. Χατζημήτρου Ηρακλής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ποεοδομίας του Δήμου Δίου Ολύμπου.

 Ο κ. Ρουκάς Δημήτριος, επιστημονικός συνεργάτης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (τακτικό μέλος)
και ο αναπληρωτής του Σιάσιος Αθανάσιος υπάλληλος της ΥΤΕ Π.Ε. Πιερίας. 

 Ο κ. Τσινίκος Χρήστος, υπάλληλος γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πιερίας (τακτικό μέλος) και ο
αναπληρωτής του κ. Παπαδημητρίου Βασίλειος υπάλληλος της ΥΤΕ Π.Ε. Πιερίας.

Τέλος, εξουσιοδοτείται η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κα Σοφία Μαυρίδου για την υπογραφή της Σύμβασης
Διαβαθμιδικής Συνεργασίας καθώς και οποιοδήποτε άλλου εγγράφου ή διοικητικής πράξης που έχει σχέση με την
διευκόλυνση  της  υλοποίησης  της  παρούσας  Σύμβασης,  ως  νόμιμου  εκπροσώπου  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.”.

Ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι  το  σημείο  8 του “Έχοντας υπόψη την  κείμενη Εθνική  και
Κοινοτική νομοθεσία και ειδικότερα:” που αναφέρει “Την με αρ. …./2022 (συνεδρίαση …η / …–
…–2022) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
για  την  έγκριση  σύναψης  της  Παρούσας  Διαβαθμικής  σύμβασης  για  την  υλοποίηση  του
παραπάνω έργου.”  του Σχεδίου της  ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΑΞΗ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ “SEATRAC” ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ»
να  αλλάξει σε  ”Την  με  αρ.  …./2022  (συνεδρίαση  …η  /  …–…–2022)  απόφαση  της
Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  την  έγκριση
σύναψης της Παρούσας Διαβαθμικής σύμβασης για την υλοποίηση του παραπάνω έργου. Τα
Μέλη της Επιτροπής έκαναν δεκτή την επισήμανση του Προέδρου.

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  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,

ε) 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
Αντιπεριφερειαρχών  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  σε  όλους  τους  Αντιπεριφερειάρχες  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,

στ)  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». 

ζ)  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).

η) 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”.
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Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει  τη σύμβαση διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και του Δήμου Δίου Ολύμπου για την πράξη
«Εγκατάσταση  πρόσβασης  ΑΜΕΑ SEATRAC  σε  παραλίες  της  ΠΕ  Πιερίας  για  3  έτη,  με
δυνατότητα  παράτασης, σύμφωνα  με  το  συνημμένο  σχέδιο  Σύμβασης  Διαβαθμιδικής
Συνεργασίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης..   

Ορίζει ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης τους:
 τον κ.  Βροχαρίδη Βασίλειο,  Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Δίου Ολύμπου, (τακτικό

μέλος)  με  αναπληρωτή  του,  τον  κ.  Χατζημήτρου  Ηρακλή  Προϊστάμενος  Τμήματος
Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ποεοδομίας του
Δήμου Δίου Ολύμπου.

 τον κ. Ρουκά Δημήτριο, επιστημονικό συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας
(τακτικό μέλος) με αναπληρωτής του, τον κ. Σιάσιο Αθανάσιο υπάλληλο της ΥΤΕ Π.Ε.
Πιερίας και 

 τον κ.  Τσινίκο Χρήστο,  υπάλληλο γραφείου της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.  Πιερίας
(τακτικό μέλος) με αναπληρωτή του,  τον κ. Παπαδημητρίου Βασίλειο υπάλληλο της
ΥΤΕ Π.Ε. Πιερίας.
Εξουσιοδοτεί  την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, κα Σοφία Μαυρίδου για την υπογραφή

της  Σύμβασης  Διαβαθμιδικής  Συνεργασίας  καθώς  και  οποιοδήποτε  άλλου  εγγράφου  ή
διοικητικής  πράξης  που  έχει  σχέση  με  την  διευκόλυνση  της  υλοποίησης  της  παρούσας
Σύμβασης, ως νόμιμου εκπροσώπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής
Ενότητας Πιερίας.

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319739 – E-mail : persymb@pkm.gov.gr

mailto:persymb@pkm.gov.gr
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ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ»

ΚΑΙ

«ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

«  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ “  SEATRAC  ” ΣΕ  
ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ  »

ΚΑΤΕΡΊΝΗ,   …..   /…../  2022
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:  

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ “SEATRAC” ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ»

Στην  Κατερίνη,  σήμερα  την  ………..  00  /…./  του  έτους  2022,  μεταξύ  των  παρακάτω
συμβαλλομένων:

1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, για χάριν συντομίας,
«Κύριος του  Έργου»  που  εδρεύει  στην  Κατερίνη,  με  ΑΦΜ  997612598  (Ζ’  Δ.Ο.Υ.
Θεσσαλονίκης),  όπως  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  την  κα  Σοφία  Μαυρίδου,
Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας 

2. Ο  Δήμος  Δίου  Ολύ,που,  χάριν  συντομίας,  «Φορέας Υλοποίησης»  που  εδρεύει  στο
Λιτόχωρο Πιερίας,  με ΑΦΜ  997766391 (Δ.Ο.Υ.  Κατερίνης),  όπως εκπροσωπείται  νόμιμα
από τον κ. Γερολόλιο Ευάγγελο, Δήμαρχο Δίου – Ολύμπου.

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία και ειδικότερα:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ.Α΄/7.6.2010)

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",  καθώς  και  το  ΦΕΚ  4302/Β/30.12.2016  (Αποφάσεις  81320+77909/01-12-
2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ.

5. Τον  με  αριθμ.  Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022  (ΦΕΚ  27/ΥΟΔΔ/20-1-2022)  Ορισμό
Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες
Κεντρικής Μακεδονίας από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Την  αριθμ.  οικ.72217(1346)/31-1-2022  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας
Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  καθώς  και  παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής  εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». (ΦΕΚ 458/Β΄/7-2-2022).

7. Η με αριθμό 20/02-03-2022 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα “Σύσταση και
συγκρότηση  των  Επιτροπών  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  του  άρθρου  164  του  Ν.
3852/2010, όπως ισχύει” (ΑΔΑ: 9ΓΞ67ΛΛ-21Ν)

8. Την με αρ. …./2022 (συνεδρίαση …η /  …–…–2022) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  για  την  έγκριση σύναψης της  Παρούσας
Διαβαθμικής σύμβασης για την υλοποίηση του παραπάνω έργου.

9. Tην υπ’ αριθμ. 64/2022(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Δίου Ολύμπου (13ο θέμα της 8ης /05-05-2022 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου  Δήμου  Δίου  Ολύμπου)  με  την  οποία  εγκρίνεται  η  σύναψη  Συμβάσης
Διαβαθμιδικής  Συνεργασίας  με  την  Περιφερειακή  Ενότητα  Πιερίας  για  την  εγκατάσταση
συντήρηση  και  χρήση της  βοηθητικής  διάταξης  “SEATRAC”  για  την  πρόσβαση  ΑΜΕΑ,
ιδιοκτησίας  της  ΠΚΜ-ΠΕ  Πιερίας,  στην  παραλία  της  Λεπτοκαρυάς  του  Δήμου  Δίου  –
Ολύμπου.

10. Το γεγονός ότι η ΠΕ Πιερίας διαθέτει στην ιδιοκτησία της τη βοηθητική διάταξη “SEATRAC”
για την πρόσβαση ΑΜΕΑ, στη θάλασσα αλλά δεν διαθέτει προσωπικό στην στην παραλία
της Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου - Ολύμπου, για τις αναφερθείσες εργασίες επειδή δεν έχει
υπαλλήλους στην περιοχή και ούτε έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει ή να μετακινήσει.
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11. Το γεγονός  ότι  ο  Δήμος Δίου  Ολύμπου,  δεν  διαθέτει  στην  ιδιοκτησία  του τη  βοηθητική
διάταξη “SEATRAC” για την πρόσβαση ΑΜΕΑ, στη θάλασσα, αλλά διαθέτει  προσωπικό
στην παραλία της Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου - Ολύμπου, για τις αναφερθείσες εργασίες,
επειδή έχει υπαλλήλους στην περιοχή και έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την ετήσια
εγκατάσταση,  συντήρηση  και  αποσυναρμολόγηση  και  να  την  φυλάξει  σε  δικούς  του
κλειστούς χώρους.

12. Ότι  από  την  συνεργασία  αυτή  θα  προκύψει,  η  βέλτιστη  από  κοινού  αξιοποίηση  της
βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” για την πρόσβαση ΑΜΕΑ, ιδιοκτησίας της ΠΕ Πιερίας,
στην παραλία της Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου - Ολύμπου και ανθρώπινων πόρων για τη
φύλαξη και συντήρηση.

13. Ότι η συνεργασία αυτή, ήταν άψογη από το έτος 2017, οπότε και συνάφθηκε για πρώτη
φορά  Σύμβαση  Διαβαθμιδικής  Συνεργασίας  μεταξύ  του  Δήμου  Δίου  Ολύμπου  και   της
Περιφερειακής  Ενότητας  Πιερίας,  για  την  εγκατάσταση  συντήρηση  και  χρήση  της
βοηθητικής  διάταξης  “SEATRAC”  για  την  πρόσβαση  ΑΜΕΑ,  ιδιοκτησίας  της  ΠΚΜ-ΠΕ
Πιερίας, στην παραλία της στην παραλία της Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου – Ολύμπου.

14. Το γεγονός ότι η σύμβαση παρατάθηκε για 2 έτη και λήγει στις 30/05/2022

15. Τη σημαντική δυσλειτουργία που θα προκληθεί αναφορικά με την εγκατάσταση συντήρηση
και χρήση της βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” για την πρόσβαση ΑΜΕΑ, ιδιοκτησίας της
ΠΕ Πιερίας, στην παραλία της στην παραλία της Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου - Ολύμπου.

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Για την υλοποίηση της πράξης με  σκοπό την «Εγκατάσταση πρόσβασης ΑΜΕΑ “seatrac” σε
παραλίες της ΠΕ Πιερίας», που αφορά εξοπλισμό πρόσβασης για ΑΜΕΑ, που έχει  ανάγκη ο
Δήμος Δίου Ολύμπου, η ΠΕ Πιερίας θα προμηθεύσει τ σύστημα “seatrac” που επιλέχθηκε λόγω
του  σχεδιασμού  τους  και  της  καταλληλότητας  του για  την  πρόσβαση σε  παραλίες  ατόμων με
αναπηρία.

Περιεχόμενα Σύμβασης

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο -Σκοπός της Σύμβασης 
Άρθρο 2ο: Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 
Άρθρο 3ο: Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής της Σύμβασης
Άρθρο 4ο: Διάθεση του προσωπικού των συμβαλλομένων
Άρθρο 5ο:Διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων τεχνικών μέσων 
Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις – Δικαιώματα των συμβαλλομένων - 
Άρθρο 7ο: Χρηματοδότηση των επενδυτικών & λειτουργικών δαπανών για την εφαρμογή της 
σύμβασης 
Άρθρο 8ο: Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Άρθρο 9ο: Διαιτησία
Άρθρο 10ο: Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ  ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ
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Αντικείμενο  της  παρούσας  Σύμβασης  Διαβαθμιδικής  Συνεργασίας  είναι  η  εγκατάσταση
πρόσβασης ΑΜΕΑ “seatrac”  σε  παραλίες  της  ΠΕ Πιερίας, η  ανάληψη από το  Δήμο Δίου
Ολύμπου,  η διάθεση προσωπικού και  η χρηματοδότηση για την συναρμολόγηση, εγκατάσταση
συντήρηση,  φύλαξη,  αποσυναρμολόγηση  και  χρήση  του  συστήματος  της  βοηθητικής  διάταξης
“SEATRAC” για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στη θάλασσα κατά την περίοδο του καλοκαιριού, ιδιοκτησίας
της ΠΕ Πιερίας, στην παραλία της Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου - Ολύμπου.
Σκοπός της παρούσης είναι η επιδίωξη της ενίσχυσης του Δήμου Δίου Ολύμπου σε εξειδικευμένο,
νέας τεχνολογίας, αυτόνομο και απόλυτα συμβατό με τις ανάγκες ΑΜΕΑ, σύστημα πρόσβασης στη
θάλασσα, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες πρόσβασης ΑΜΕΑ κατά τη θερινή
περίοδο.

Άρθρο 2
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η  διάρκεια  της  παρούσας  Σύμβασης  Διαβαθμιδικής  συνεργασίας,  ορίζεται  από  την  ημέρα
παραλαβής της μονάδας SEATRAC από τη ΠΕ Πιερίας και της εγκατάσταση της στην παραλία της
Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου - Ολύμπου Δ.Κ. έως 36 μήνες (3 έτη) με δυνατότητα παράτασης έως
δύο (2) έτη ύστερα από σχετική πρόταση της Επιτροπής

Άρθρο 3
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το Χρονοδιάγραμμα είναι: 

3.1  Με  την  παραλαβή  του  συστήματος  seatrac από  τον  Δήμο  Δίου  Ολύμπου,  συντάσσεται
πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής.

3.2 Ο Δήμος Δίου Ολύμπου αναλαμβάνει τη χρήση, συντήρηση και λειτουργία του συστήματος της
βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” ιδιοκτησίας της ΠΕ Πιερίας, διαδικασία που θα επαναλαμβάνεται
κάθε χρόνο ισχύος της παρούσας, με ορισμένο προσωπικό.

3.3 Τον Σεπτέμβριο κάθε έτους ισχύος της παρούσας και ύστερα από σύμφωνη απόφαση μεταξύ
των μελών της παρούσης για την ακριβή ημερομηνία, θα γίνεται αποσυναρμολόγηση, μεταφορά
και  φύλαξη  σε  κλειστό  και  φυλασσόμενο  χώρο  με  ευθύνη  του  Δήμου,   του  συστήματος  της
βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” ιδιοκτησίας της ΠΕ Πιερίας, 

3.4 Μετά τη λήξη  ισχύος της παρούσας ο Δήμος Δίου Ολύμπου θα παραδώσει το σύστημα της
βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” στη ΠΕ Πιερίας.

Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
με σκοπό την προσαρμογή των εργασιών στις ανάγκες που προκύπτουν. 

Άρθρο 4
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Για τις  ανάγκες υλοποίησης της Σύμβασης ο Δήμος Δίου Ολύμπου θα διαθέσει  το απαραίτητο
ανθρώπινο δυναμικό για την συναρμολόγηση, χρήση – λειτουργία και  μεταφορά του συστήματος
της βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” στο χώρο εγκατάστασης του στην παραλία της Λεπτοκαρυάς
του Δήμου Δίου - Ολύμπου και κατόπιν για την αποσυναρμολόγηση, μεταφορά, συντήρηση και
αποθήκευση σε χώρο φύλαξης με ευθύνη του Δήμου.

Άρθρο 5 
ΔΙΆΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ, ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΜΈΣΩΝ

Για τις ανάγκες υλοποίησης της Σύμβασης ο Δήμος Δίου ολύμπου θα διαθέσει μεταφορικό μέσο
(φορτηγό) για τη μεταφορά του συστήματος της βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” προς και από το
χώρο  φύλαξης.  Επίσης,  θα  μεριμνήσει  για  τη  διαμόρφωση  των  χώρων στάθμευσης,  τόσο  με
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ράμπες όσο και με τη κατάλληλη σήμανση, θα διαθέσει όλους τους απαραίτητους ξύλινους ή από
ΡΕ διαδρόμους πρόσβασης των αμαξιδίων από τους χώρους στάθμευσης έως το  seatrac,  θα
μεριμνήσει για τη μεταφορά νερού για ντουζ στο χώρο του seatrac καθώς επίσης θα προμηθεύσει
χημικές τουαλέτες για ΑΜΕΑ καθώς και αποδυτήρια για ΑΜΕΑ.  

Άρθρο 6 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Ο κάθε ένας συμβαλλόμενος σύμφωνα με το άρθρο 1 αναλαμβάνει:

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το 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 με-
λέτες που έχει στην διάθεση του για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύμβασης.

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

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας:
Α. Διαθέτει  το σύστημα πρόσβασης ΑΜΕΑ “seatrac” καθώς και  τη σήμανση του χώρου

όπου πρόκειται να τοποθετηθούν. 
Β. Διαθέτει αρμόδιο υπάλληλο που θα εποπτεύει και θα ελέγχει κατά περιόδους την καλή

λειτουργία του συστήματος της βοηθητικής διάταξης “SEATRAC”.
Γ. Ορίζει δύο (2) εκπροσώπους της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.

Ο Δήμος Δίου Ολύμπου Πιερίας:
Α. Διαθέτει ελεύθερο το χώρο της παραλίας όπου θα τοποθετηθεί το “seatrac”, το χώρο

στάθμευσης  οχημάτων  ΑΜΕΑ,  το  χώρο  για  τους  διαδρόμους  πρόσβασης  και  τα
αποδυτήρια  ΑΜΕΑ  καθώς  και  τον  χώρο  αποθήκευσής  των  όταν  αυτά  δεν
χρησιμοποιούνται  (χειμερινή  περίοδος).  Οι  παραπάνω  χώροι  θα  διαθέτουν  όλες  τις
απαραίτητες άδειες από τις κατάλληλες Υπηρεσίες (Κτηματική,  κτλ.).

Β. Προμηθεύει και τοποθετεί χημικές τουαλέτες κατάλληλες για ΑΜΕΑ.
Γ. Συντηρεί κατά τη διάρκεια της χρήσης του (θερινή περίοδο) την μονάδα πρόσβασης και

τα  παρελκόμενα  της,  είναι  υπεύθυνος  για  τη  καθαριότητα  του  συστήματος,  των
αποδυτηρίων και των τουαλετών.

Δ. Παρέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, τα απαιτούμενα στοιχεία
για την πορεία υλοποίησής της.

Ε. Διαθέτει τις υπηρεσίες του ως υπεύθυνες για την υλοποίηση της σύμβασης.
ΣΤ.  Απασχολεί  και  διαθέτει  το  απαιτούμενο  προσωπικό  για  τις  υποχρεώσεις  που

εκπορεύονται από την εν λόγω σύμβαση παράλληλα με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ,
με σκοπό τη διασφάλιση της δυνατότητας υλοποίησης του συνόλου των ενεργειών –
δράσεων που περιγράφονται στο Άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης.

Ζ.  Συντηρεί  με  δική  του χρηματοδότηση το  σύστημα αναθέτοντας  την  εγκατάσταση και
συντήρηση σε εξειδικευμένη εταιρεία και  παρέχει τα τυχόν αναγκαία αναλώσιμα υλικά
για την υλοποίηση των ενεργειών που προβλέπονται στην παρούσα

Η. Μετά τη λήξη ισχύος της παρούσας να παραδώσει το σύστημα της βοηθητικής διάταξης
“SEATRAC” στην ΠΕ Πιερίας στην κατάσταση που το παρέλαβε.

Θ.  Ορίζει  έναν  (1)  εκπρόσωπο  του  με  τον  αναπληρωτή  του  στην  Κοινή  Επιτροπή
Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.

   Άρθρο 7   
ΠΟΣΆ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΔΑΠΑΝΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ
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Από την παρούσα σύμβαση προκύπτουν δαπάνες για το Δήμο Δίου Ολύμπου που ανέρχονται
ετησίως στο ποσό των 4340 € και προβλέπονται στον προϋπολογισμό του στον Κωδικό έργου
ΚΑΕ 30.6265.0003

Για την εφαρμογή της Παρούσας Σύμβασης δεν απαιτούνται επιπλέον δαπάνες από την πλευρά
της ΠΕ Πιερίας.

Άρθρο 8
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της παρούσας σύμβασης και των όρων της,
συστήνεται όργανο με την επωνυμία «ΚΟΙΝΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ», με έδρα την Κατερίνη
Πιερίας.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελείται από:

1. Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου  Δίου Ολύμπου, με τον αναπληρωτή του. 
2. Δύο (2) εκπροσώπους της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας με τους αναπληρωτές τους.

Ένας εκ των εκπροσώπων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας,  ορίζεται Πρόεδρος της
επιτροπής.

Ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης, ορίζονται:

 Ο  κ.  Βροχαρίδης  Βασίλειος,  Δημοτικός  Σύμβουλος  του  Δήμου  Δίου  Ολύμπου,  (τακτικό
μέλος) και ο αναπληρωτής του κ. Χατζημήτρου Ηρακλής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ποεοδομίας του Δήμου Δίου
Ολύμπου.

 Ο κ. Ρουκάς Δημήτριος, επιστημονικός συνεργάτης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας
(τακτικό  μέλος)  και  ο  αναπληρωτής  του  Σιάσιος  Αθανάσιος  υπάλληλος  της  ΥΤΕ  Π.Ε.
Πιερίας. 

 Ο κ. Τσινίκος Χρήστος, υπάλληλος γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πιερίας (τακτικό
μέλος)  και  ο  αναπληρωτής  του  κ.  Παπαδημητρίου  Βασίλειος  υπάλληλος  της  ΥΤΕ Π.Ε.
Πιερίας.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η  πιστή εφαρμογή
των όρων της παρούσης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης
των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών,
κάθε  αναγκαίου  μέτρου  και  ενέργειας  για  την  υλοποίηση  της  παρούσας  και  η  επίλυση  κάθε
διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων
της παρούσης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας και τον τρόπο εφαρμογής της.
Η  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  συγκαλείται  από  τον  Πρόεδρό  της.  Στην  πρόσκληση
αναγράφονται  τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  ενώ ειδοποιούνται  τα μέλη της εγκαίρως και
εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και
τα  θέματα  που  θα  ζητήσει  εγγράφως  έστω  και  ένα  από  τα  μέλη  της  Κοινής  Επιτροπής
Παρακολούθησης. 
Η Κοινή Επιτροπή Συνέρχεται Τακτικά κάθε έξι (6) μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα
από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του,
να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία
είναι  εμπλεκόμενα  στην  υλοποίηση  του  αντικειμένου  της  Σύμβασης.  Τα  πρακτικά  των
συνεδριάσεων  της  Κοινής  Επιτροπής  Παρακολούθησης  κοινοποιούνται  σε  όλα  τα  μέλη,  αφού
υπογραφούν.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι
αποφάσεις της πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες, λαμβάνονται δε κατά
πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης τροποποιεί όποτε χρειάζεται το παραπάνω πρόγραμμα, στο
πλαίσιο  της  παρούσας  Σύμβασης  Διαβαθμιδικής  Συνεργασίας  και  πάντα  σε  θέματα  που  δεν
αλλοιώνουν τους ουσιώδεις όρους, αλλά αφορούν σε ζητήματα αποτελεσματικότερης διευθέτησης
προβλημάτων.
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Η  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  παρακολουθεί  την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  των
συμβαλλομένων μερών και συντάσσει έκθεση σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.
Η Κοινή  Επιτροπή Παρακολούθησης επιλαμβάνεται  τυχόν προβλημάτων ή  διαφωνιών  που θα
προκύψουν κατά την υλοποίηση της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας. Σε περίπτωση που
δεν μπορεί να δώσει λύση, απευθύνεται στα οικεία Συλλογικά Όργανα. (Δημοτικό Συμβούλιο και
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) 
Οι  λοιπές λεπτομέρειες  που ενδεχομένως απαιτηθούν για  τη  λειτουργία της  Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης, θα καθοριστούν με αποφάσεις της.

Άρθρο 9
ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων, που δεν μπορεί να διευθετηθεί  από την Επιτροπή
Παρακολούθησης, 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 Κατερίνης.

Άρθρο 10
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε  τροποποίηση ή  παράταση της  παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής  Συνεργασίας,
γίνεται μόνο εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, έπειτα από αποφάσεις των
αρμοδίων οργάνων τους.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος
ή  η  ανοχή  καταστάσεων αντίθετων  προς  την  σύμβαση,  καθώς  και  η  καθυστέρηση στη  λήψη
μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να
θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις
τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή τη
σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν,  συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη,  σε απόδειξη
των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, δύο (2) για κάθε
συμβαλλόμενο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το 

Δήμο Δίου Ολύμπου

Γερολόλιος Ευάγγελος
Δήμαρχος Δήμου Δίου Ολύμπου

Για την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Ενότητα ΠΙΕΡΙΑΣ

Σοφία Μαυρίδου
Αντιπεριφερειάρχης ΠΙΕΡΙΑΣ
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