
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 8/2016 

ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

 

ην ηαπξό θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, 

ζήκεξα 21 ηνπ κελόο Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2016 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 

20.00΄, ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Γήκνπ Βόιβεο Ν. 

Θεζζαινλίθεο, κεηά από ηελ ππ’ αξηζ. 11.565/17-06-2016 

έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, 

πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζην Γεκνηηθό 

θαηάζηεκα ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ (ηαπξόο) θαζώο θαη ζηηο 

Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Αγίνπ Γεσξγίνπ, Μαδύηνπ, Απνιισλίαο, 

Αξέζνπζαο θαη Δγλαηίαο,  επηδόζεθε θαλνληθά ζηνλ Γήκαξρν θαη 

ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 95 ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ 

Αξηζ. Απνθ.    127 /2016 

 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 Αλάθιεζε ηεο αξηζ. 96/2016 
απόθαζεο Γ.. θαη ιήςε λέαο πεξί 
ζύλαςεο ΤΜΒΑΖ ΓΗΑΒΑΘΜΗΚΖ 
ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 99 
ΣΟΤ Ν.3852/10, κεηαμύ  ηεο 
Μεηξνπνιηηηθήο Δλόηεηαο 
Θεζζαινλίθεο ( Μ.Δ.Θ. ) ηεο 
Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 
(Π.Κ.Μ.) θαη ηνπ Γήκνπ Βόιβεο 
(Γ.Β.) γηα ηελ εγθαηάζηαζε 
ζπληήξεζε θαη ρξήζε ηεο 
βνεζεηηθήο δηάηαμεο “SEATRAC” 
γηα ηελ πξόζβαζε ΑΜΔΑ ζηελ 
παξαιία ησλ Νέσλ Βξαζλώλ ηνπ  
Γήκνπ Βόιβεο 
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θώδηθα θαη όκνηεο άξζξνπ 67 Ν. 3852/2010 (Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο). Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, 

δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν 27 

κειώλ, βξέζεθαλ παξόληα 18,  δειαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟΗ  

 1.- ΘΧΜΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  (ΠΡΟΔΓΡΟ) 

 2.- ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 3.- ΒΑΗΛΔΗΑΓΟΤ ΑΝΝΑ   

 4.- ΥΑΣΕΖ ΥΡΖΣΟ   

 5.- ΗΟΡΓΑΝΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ    

 6.- ΚΑΛΟΤΓΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ 

 7.- ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΖ ΑΝΓΡΔΑ 

  8.- ΗΑΓΚΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 

  9.- ΠΑΠΑΓΔΡΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ  

10.- ΚΑΡΑΚΗΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 

11.- ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

12.- ΑΡΑΦΗΓΟΤ ΠΖΝΔΛΟΠΖ 

13.-  ΝΟΤΡΑΚΖ ΚΧΝ/ΝΟ 

14.- ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΖ  ΘΔΟΥΑΡΖ 

15.- ΒΑΗΛΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  

16.- ΠΟΛΤΕΧΨΓΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ 

17.- ΛΑΚΑΡΗΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ  

18.- ΕΑΦΔΗΡΗΟΤ ΚΧΝ/ΝΟ  

 

Ο Γ.. θ. Αλησληάδεο Γεώξγηνο, πξνζήιζε 

ζηελ ζπλεδξίαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ εθηόο Ζ.Γ. Θέκα κε 

αξηζκό απόθαζεο 125/2016.  

 

 

Ο  Γ.. θ. Ννπξάθεο Κσλ/λνο,   

απνρώξεζε από ηελ ζπλεδξίαζε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε – ςήθηζε ηνπ αξηζ. 1 ζέκαηνο ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο κε αξηζκό απόθαζεο 

126/2016 (ρσξίο ςήθν).    

 Οη Γ.. θ. Ηνξδαλίδεο Θεόδσξνο & θ. 

Καινύδεο Δπζηξάηηνο , απνρώξεζαλ από 

ηελ ζπλεδξίαζε κεηά ην πέξαο ηεο 

ζπδήηεζεο – ςήθηζεο ηνπ αξηζ. 4 ζέκαηνο 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε αξηζκό 

απόθαζεο 129/2016.  

ΑΠΟΝΣΔ Γ.. 

1.- ΝΑΝΑΚΟ  ΓΔΧΡΓΗΟ  

2.- ΣΟΨΣΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  

3.- ΜΟΤΡΑΣΗΓΖ ΚΧΝ/ΝΟ 

4.- ΒΑΚΟΤΦΑΡΖ ΣΖΛΔΜΑΥΟ 

5.- ΠΑΝΣΑΚΖ ΟΤΛΣΑΝΑ 

6.- ΥΑΣΕΖ-ΣΕΗΒΔΛΔΚΖ ΜΑΡΗΑ 

 

7.- ΜΠΟΤΡΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

8.- ΓΟΤΣΑ       ΗΧΑΝΝΖ 

9.- ΑΝΣΧΝΗΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 

νη νπνίνη αλ θαη θιήζεθαλ 

λόκηκα, δελ πξνζήιζαλ.  

 

Ο Γ.. θ. Αλησληάδεο Γεώξγηνο, 

πξνζήιζε ζηελ ζπλεδξίαζε 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ εθηόο Ζ.Γ. 

Θέκα κε αξηζκό απόθαζεο 

125/2016.  

 

Ο  Γ.. θ. Ννπξάθεο Κσλ/λνο,   

απνρώξεζε από ηελ 

ζπλεδξίαζε κεηά ηελ ζπδήηεζε 

– ςήθηζε ηνπ αξηζ. 1 ζέκαηνο 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε 

αξηζκό απόθαζεο 126/2016 

(ρσξίο ςήθν).    

Οη Γ.. θ. Ηνξδαλίδεο Θεόδσξνο 

& θ. Καινύδεο Δπζηξάηηνο , 

απνρώξεζαλ από ηελ 

ζπλεδξίαζε κεηά ην πέξαο ηεο 

ζπδήηεζεο – ςήθηζεο ηνπ αξηζ. 

4 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 
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δηάηαμεο κε αξηζκό απόθαζεο 

129/2016.  

 

 

        Ώξα έλαξμεο ζπλεδξίαζεο 20.00΄ 

        Ώξα ιήμεο ζπλεδξίαζεο 21.55΄  

 Ο Γήκαξρνο θ. Ληάκαο Γηακαληήο, πξνζθιήζεθε θαη 

παξαβξέζεθε ζηελ ζπλεδξίαζε  ηνπ Γ..     

                 ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν γνύξνο Ν. Βαζίιεηνο  
Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ην ζπκβνύιην ΟΜΟΦΩΝΑ 

απνθάζηζε ηελ ζπδήηεζε ησλ αξηζ. 1,2 & 3,  εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

ζεκάησλ, κε αξηζκνύο απνθάζεσλ 123,124 & 125/2016, αληίζηνηρα,  σο 

θαηεπείγνληα ζέκαηα, πνπ αθνξνύλ Γεκνηηθέο ππνζέζεηο & ππνζέζεηο 

εμππεξέηεζεο πνιηηώλ.   

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο θαη 

εηζεγνύκελνο ην  2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε ηα εμήο: 

Με ηελ αξηζ. 96/2016 πξνγελέζηεξε απόθαζε ηνπ Γ.. απνθαζίζηεθε ε 

ζύλαςε ζύκβαζεο δηαβαζκηθήο ζπλεξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Ν.3852/10, 

κεηαμύ  ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο ( Μ.Δ.Θ. ) ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Π.Κ.Μ.) θαη ηνπ Γήκνπ Βόιβεο (Γ.Β.) γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε ζπληήξεζε θαη ρξήζε ηεο βνεζεηηθήο δηάηαμεο “SEATRAC” 

γηα ηελ πξόζβαζε ΑΜΔΑ ζηελ παξαιία ησλ Νέσλ Βξαζλώλ ηνπ  Γήκνπ 

Βόιβεο. Ζ αλσηέξσ όκσο απόθαζε ιόγσ αιιεπάιιεισλ απνρσξήζεσλ  

Γεκνηηθώλ ζπκβνύισλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο, ιήθζεθε ρσξίο 

ηελ ύπαξμε απόιπηεο πιεηνςεθίαο (ηνπιάρηζηνλ 14 ςήθνπο ελώ νη 

παξηζηάκελνη ζύκβνπινη πνπ ςήθηζαλ ήηαλ κόλν 13)  όπσο ν λόκνο απαηηεί 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 99 παξ. 3 ηνπ Ν. 3852/2010.  

Καιείηαη ινηπόλ ην Γ.. λα αλαθαιέζεη ηελ αλππόζηαηε (ιόγσ έιιεηςεο 

απόιπηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειώλ ηνπ Γ..) αξηζ. 96/2016 απόθαζε ηνπ Γ.. 

θαη λα ιάβεη λέα απόθαζε ηνπ Γ.. θαζόηη ε    Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο (Π.Κ.Μ.)-Μεηξνπνιηηηθή Δλόηεηα Θεζζαινλίθεο 

(Μ.Δ.Θ.), πξνηίζεηαη λα παξαρσξήζεη ζην Γήκν Βόιβεο, ηε σπήζη 

ηος ζςζηήμαηορ  ηηρ βοηθηηικήρ διάηαξηρ “SEATRAC” για ηην 

ππόζβαζη ΑΜΕΑ ζηη θάλαζζα καηά ηην πεπίοδο ηος καλοκαιπιού.  
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Για ηην ςλοποίηζη ηυν ανυηέπυ, επιβάλλεηαι η ζύνατη ζύμβαζηρ 

διαβαθμικήρ ζςνεπγαζίαρ ηος άπθπος 99 ηνπ Ν.3852/10, κεηαμύ  

ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο ( Μ.Δ.Θ. ) ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Π.Κ.Μ.) θαη ηνπ Γήκνπ 

Βόιβεο (Γ.Β.) 

     Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ, θαιείηαη ην ζπκβνύιην λα 

απνθαζίζεη γηα ηελ ζύλαςε ηεο ζρεηηθήο ζύμβαζηρ διαβαθμικήρ 

ζςνεπγαζίαρ ηος άπθπος 99 ηνπ Ν.3852/10.  

 

Σν ζπκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε 

ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ  Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 99 ηνπ Ν.3852/10 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α.- Αλαθαιεί ηελ αξηζ. 96/2016 αλππόζηαηε  πξνγελέζηεξε 

απόθαζε ηνπ Γ.. θαζόηη απηή ιήθζεθε ρσξίο ηελ ύπαξμε 

απόιπηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειώλ ηνπ Γ.. όπσο νη δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 99 παξ. 3 Ν. 3852/2010 νξίδνπλ.  

       Β.- Δγθξίλεη ηεο ζύλαςε ζύκβαζεο δηαβαζκηθήο ζπλεξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 

99 ηνπ Ν.3852/10, κεηαμύ  ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο ( 

Μ.Δ.Θ. ) ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Π.Κ.Μ.) θαη ηνπ Γήκνπ 

Βόιβεο (Γ.Β.) γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζπληήξεζε θαη ρξήζε ηεο βνεζεηηθήο 

δηάηαμεο “SEATRAC” γηα ηελ πξόζβαζε ΑΜΔΑ ζηελ παξαιία ησλ Νέσλ 

Βξαζλώλ ηνπ  Γήκνπ Βόιβεο, όπσο ην παξαθάησ ζρέδην :  

 

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 99 ΣΟΤ Ν.3852/10 

μεταξφ  τησ Μητροπολιτικήσ Ενότητασ Θεςςαλονίκησ ( Μ.Ε.Θ. ) τησ Περιφζρειασ 

Κεντρικήσ Μακεδονίασ (Π.Κ.Μ.) και του Δήμου Βόλβησ (Δ.Β.) για την εγκατάςταςη 

ςυντήρηςη και χρήςη τησ βοηθητικήσ διάταξησ “SEATRAC” για την πρόςβαςη 

ΑΜΕΑ ςτην παραλία των Νζων Βραςνϊν του  Δήμου Βόλβησ 

 

Στθ Θεςςαλονίκθ, ςιμερα τθν……….. ............................ 2016, οι παρακάτω Φορείσ 

καλοφμενοι ςτο εξισ «ςυμβαλλόμενοι», 
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1) Η Περιφζρεια Κεντρικήσ Μακεδονίασ (Π.Κ.Μ.)-Μητροπολιτική Ενότητα 

Θεςςαλονίκησ ( Μ.Ε.Θ. ), νόμιμα εκπροςωποφμενη από την Αντιπεριφερειάρχη  κα 

Πατουλίδου Παραςκευή και 

2) ο Δήμοσ Βόλβησ (Δ.Θ.), νόμιμα εκπροςωποφμενοσ από το Δήμαρχο κο Λιάμα 

Διαμαντή, 

ζχοντασ υπόψη: 

   1. Το άρκρο 99 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Αϋ/07-06-2010) με κζμα «Νζα 

Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα 

Καλλικράτθ». 

     2. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Αϋ/2010) με κζμα «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 

υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 

αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ 

διατάξεισ». 

  3. Τθ με αρικμό……......./2016 Απόφαςθ τθσ Μθτροπολιτικισ Επιτροπισ 

Θεςςαλονίκθσ με τθν οποία εγκρίνεται θ ςφναψθ Σφμβαςθσ Διαβακμιδικισ 

Συνεργαςίασ με το Διμο Βόλβθσ  για τθν εγκατάςταςθ ςυντιρθςθ και χριςθ τθσ 

βοθκθτικισ διάταξθσ “SEATRAC” για τθν πρόςβαςθ ΑΜΕΑ  ιδιοκτθςίασ τθσ ΠΚΜ-

ΜΕΘ, ςτθν παραλία των Νζων Βραςνϊν του  Διμου Βόλβθσ 

   4. Τθ με αρικμό 127/2016 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου 

Βόλβθσ με τθν οποία εγκρίνεται θ ςφναψθ Σφμβαςθσ Διαβακμιδικισ Συνεργαςίασ 

με τθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ (Π.Κ.Μ.)-Μθτροπολιτικι Ενότθτα 

Θεςςαλονίκθσ (Μ.Ε.Θ.)  για τθν εγκατάςταςθ ςυντιρθςθ και χριςθ τθσ βοθκθτικισ 

διάταξθσ “SEATRAC” για τθν πρόςβαςθ ΑΜΕΑ,  ιδιοκτθςίασ τθσ ΠΚΜ-ΜΕΘ, ςτθν 

παραλία των Νζων Βραςνϊν του  Διμου Βόλβθσ 

    5. Τθ ςθμαντικι δυςλειτουργία που ζχει προκλθκεί αναφορικά με τθν 

εγκατάςταςθ ςυντιρθςθ και χριςθ τθσ βοθκθτικισ διάταξθσ “SEATRAC” για τθν 

πρόςβαςθ ΑΜΕΑ,  ιδιοκτθςίασ τθσ ΠΚΜ-ΜΕΘ, ςτθν παραλία των Νζων Βραςνϊν του  

Διμου Βόλβθσ, λόγω ζλλειψθσ τθσ παρουςίασ προςωπικοφ για τθν ςυναρμολόγθςθ 

εγκατάςταςθ φφλαξθ και χριςθ του ςυςτιματοσ    

 6. Το γεγονόσ ότι θ ΜΕΘ – ΠΚΜ διακζτει ςτθν ιδιοκτθςία τθσ  τθ βοθκθτικι διάταξθ 

“SEATRAC” για τθν πρόςβαςθ ΑΜΕΑ, ςτθ κάλαςςα αλλά δεν διακζτει προςωπικό 

ςτα Νζα Βραςνά, για τισ αναφερκείςεσ εργαςίεσ επειδι δεν ζχει υπαλλιλουσ  ςτθν 

περιοχι και οφτε ζχει τθ δυνατότθτα να τοποκετιςει ι να μετακινιςει  

7. Το γεγονόσ ότι ο Διμοσ Βόλβθσ , δεν διακζτει ςτθν ιδιοκτθςία του τθ βοθκθτικι 

διάταξθ “SEATRAC” για τθν πρόςβαςθ ΑΜΕΑ, ςτθ κάλαςςα, αλλά διακζτει 

προςωπικό ςτα Νζα Βραςνά, για τισ αναφερκείςεσ εργαςίεσ, επειδι ζχει 
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υπαλλιλουσ  ςτθν περιοχι και  ζχει τθ δυνατότθτα να χρθματοδοτιςει τθν ετιςια 

εγκατάςταςθ ςυντιρθςθ και αποςυναρμολόγθςθ και να  τθν φυλάξει ςε δικοφσ τθσ 

κλειςτοφσ χϊρουσ  

 8. ότι από τθν ςυνεργαςία αυτι κα προκφψει, θ βζλτιςτθ από κοινοφ αξιοποίθςθ 

τθσ βοθκθτικισ διάταξθσ “SEATRAC” για τθν πρόςβαςθ ΑΜΕΑ,  ιδιοκτθςίασ τθσ 

ΠΚΜ-ΜΕΘ, ςτθν παραλία των Νζων Βραςνϊν και ανκρϊπινων πόρων για τθ φφλαξθ 

και ςυντιρθςθ 

ςυμφϊνηςαν ςτη ςφναψη τησ παροφςασ φμβαςησ Διαβαθμιδικήσ υνεργαςίασ 

 όπωσ αυτι αναλυτικά αναπτφςςεται παρακάτω και μζςα από τθν οποία 

κακορίηεται το βαςικό πλαίςιο ςυνεργαςίασ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, 

προςδιορίηονται τα μζςα, οι τρόποι και οι διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ τθσ ςυμβάςεωσ 

αυτισ. 

Περιεχόμενα φμβαςησ 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο -Σκοπόσ τθσ Σφμβαςθσ  

Άρθρο 2ο: Χρονικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ  

Άρθρο 3ο: Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογισ τθσ Σφμβαςθσ 

Άρθρο 4ο:  Διάκεςθ του προςωπικοφ των ςυμβαλλομζνων 

Άρθρο 5ο: Διάκεςθ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, οχθμάτων και άλλων τεχνικϊν 

μζςων  

Άρθρο 6ο: Υποχρεϊςεισ – Δικαιϊματα των ςυμβαλλομζνων -  

Άρθρο 7ο: Χρθματοδότθςθ των  λειτουργικϊν δαπανϊν για τθν εφαρμογι τθσ 

ςφμβαςθσ  

Άρθρο 8ο:  Όργανο Παρακολοφκθςθσ 

Άρθρο 9ο: Διαιτθςία 

Άρθρο 10ο: Τροποποίθςθ – Επζκταςθ τθσ Σφμβαςθσ 

Άρθρο 11ο: Αντιςυμβατικι Συμπεριφορά  

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο – κοπόσ τησ φμβαςησ 

 Η Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ (Π.Κ.Μ.)-Μθτροπολιτικι Ενότθτα 

Θεςςαλονίκθσ (Μ.Ε.Θ.), και ο Διμοσ Βόλβθσ  (Δ.Β.) ςυνάπτουν μεταξφ τουσ τθν 

παροφςα Σφμβαςθ Διαβακμιδικισ Συνεργαςίασ, αντικείμενο τθσ οποίασ, αποτελεί θ 

ανάλθψθ από το Διμο Βόλβθσ τθσ διάκεςθσ προςωπικοφ και οχιματοσ (φορτθγό) 

για τθ μεταφορά του ςυςτιματοσ και τθσ χρθματοδότθςθσ για τθν ςυναρμολόγθςθ, 

εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ,  αποςυναρμολόγθςθ του ςυςτιματοσ  τθσ βοθκθτικισ 

διάταξθσ “SEATRAC” για τθν πρόςβαςθ ΑΜΕΑ ςτθ κάλαςςα κατά τθν περίοδο του 

καλοκαιριοφ,  ιδιοκτθςίασ τθσ ΠΚΜ-ΜΕΘ, ςτθν παραλία των Νζων Βραςνϊν 
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κοπόσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ είναι θ από κοινοφ χριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

και του ςυςτιματοσ  τθσ βοθκθτικισ διάταξθσ “SEATRAC” ιδιοκτθςίασ τθσ ΠΚΜ-ΜΕΘ 

για τθν πρόςβαςθ ΑΜΕΑ ςτθ κάλαςςα κατά τθν περίοδο του καλοκαιριοφ, ςτθν 

παραλία των Νζων Βραςνϊν 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Χρονική διάρκεια ιςχφοσ τησ φμβαςησ  

Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ Διαβακμικισ Συνεργαςίασ 

ορίηεται θ θμερομθνία υπογραφισ αυτισ και θμερομθνία λιξθσ θ 31/12/2017, με 

δυνατότθτα παράταςθσ δυο (2) ετϊν  φςτερα από ςχετικι πρόταςθ τθσ Επιτροπισ 

Παρακολοφκθςθσ του άρκρου  8  τθσ παροφςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογήσ τησ φμβαςησ 

Το Χρονοδιάγραμμα είναι :  

3.1  αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςε χρόνο 5 θμερϊν θ παράδοςθ από 

τθν ΠΚΜ ΜΕΘ του  ςυςτιματοσ  τθσ βοθκθτικισ διάταξθσ “SEATRAC” ιδιοκτθςίασ 

τθσ ΠΚΜ-ΜΕΘ ςτο διμο Βόλβθσ με τθν υπογραφι ςχετικοφ πρωτοκόλου 

παράδοςθσ παραλαβισ  

3.2 ζωσ το πολφ 3 εβδομάδεσ ο διμοσ Βόλβθσ αναλαμβάνει  τθ μεταφορά 

ςυναρμολόγθςθ ςυντιρθςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ  τθσ βοθκθτικισ 

διάταξθσ “SEATRAC” ιδιοκτθςίασ τθσ ΠΚΜ-ΜΕΘ, διαδικαςία που κα 

επαναλαμβάνεται κάκε χρόνο ιςχφοσ τθσ παροφςασ 

3.3  τον Σεπτζμβριο κάκε ζτουσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ κα γίνεται 

αποςυναρμολόγθςθ μεταφορά και φφλαξθ ςε χϊρο του διμου και με ευκφνθ του, 

του  ςυςτιματοσ  τθσ βοθκθτικισ διάταξθσ “SEATRAC” ιδιοκτθςίασ τθσ ΠΚΜ-ΜΕΘ,  

3.4   μετά τθ λιξθ  ιςχφοσ τθσ παροφςασ ο διμοσ Βόλβθσ κα παραδϊςει το ςφςτθμα  

τθσ βοθκθτικισ διάταξθσ “SEATRAC” ςτθ ΠΚΜ-ΜΕΘ, 

   Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαςθ τθσ επιτροπισ 

παρακολοφκθςθσ με ςκοπό τθν προςαρμογι των εργαςιϊν ςτισ ανάγκεσ που 

προκφπτουν  

 

Άρθρο 4ο  

Διάθεςη του προςωπικοφ των ςυμβαλλομζνων 
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Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ ο Διμοσ Βόλβθσ   κα διακζςει κατά 

περίπτωςθ και ανάλογα με τισ ανάγκεσ  το  ανκρϊπινο δυναμικό, για τθν μεταφορά  

του ςυςτιματοσ  τθσ βοθκθτικισ διάταξθσ “SEATRAC” ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ και 

κατόπιν για τθν μεταφορά και αποκικευςθ ςε χϊρο φφλαξθσ - αποκικθ του διμου. 

 

Άρθρο 5ο   

Διάθεςη μηχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, οχημάτων και άλλων τεχνικϊν 

μζςων 

Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ ο διμοσ Βόλβθσ κα διακζτει μεταφορικό 

μζςο (φορτθγό) για τθ μεταφορά  του ςυςτιματοσ  τθσ βοθκθτικισ διάταξθσ 

“SEATRAC” προσ και από το χϊρο φφλαξθσ  

 

ΆΡΘΡΟ 6ο 

Δικαιϊματα & Τποχρεϊςεισ των υμβαλλόμενων  

Οι ςυμβαλλόμενοι φορείσ αναλαμβάνουν τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ και ζχουν τα 

παρακάτω  δικαιϊματα: 

Ο κάθε ζνασ ςυμβαλλόμενοσ ςφμφωνα με το άρθρο 1 αναλαμβάνει: 

Να διευκολφνει με κάκε τρόπο το προςωπικό που κα απαςχολθκεί για τθν 

υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Να παρζχει ςτον άλλον κάκε τεχνικό μζςο, κακϊσ και τισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ 

και μελζτεσ που ζχει ςτθν διάκεςθ του για τθν εξυπθρζτθςθ του ςκοποφ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Να παρζχουν ζγκαιρα κάκε  αναγκαία πλθροφορία ςχετικά με οργανωτικζσ και 

διοικθτικζσ αλλαγζσ που επθρεάηουν τθν υλοποίθςθ του Ζργου. 

Να ςυνεργαςτεί με τον άλλο Συμβαλλόμενο για τθν «προβολι» του ζργου ςε 

περίπτωςθ που αυτό απαιτθκεί ι κρικεί αναγκαίο. 

Η Περιφζρεια Κεντρικήσ Μακεδονίασ (Π.Κ.Μ.)-Μητροπολιτική Ενότητα 

Θεςςαλονίκησ ( Μ.Ε.Θ. ),  αναλαμβάνει πζραν των ανωτζρω: 

να διακζτει αρμόδιο υπάλλθλο που κα εποπτεφει και κα ελζγχει κατα περιόδουσ  

τθν καλι λειτουργία  του ςυςτιματοσ  τθσ βοθκθτικισ διάταξθσ “SEATRAC” 

να παραδϊςει αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςε χρόνο τουλάχιςτον 5 

θμερϊν  το  ςφςτθμα  τθσ βοθκθτικισ διάταξθσ “SEATRAC” ιδιοκτθςίασ τθσ ΠΚΜ-

ΜΕΘ ςτο διμο Βόλβθσ με τθν υπογραφι ςχετικοφ πρωτοκόλλου παράδοςθσ 

παραλαβισ  

να ςυμμετζχει ςτθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ Σφμβαςθσ  
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Ο Δήμοσ Βόλβησ αναλαμβάνει πζραν των ανωτζρω: 

Να διακζςει τισ υπθρεςίεσ του ωσ υπεφκυνεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Να απαςχολεί και να διακζτει το απαιτοφμενο προςωπικό για τισ υποχρεϊςεισ 

που εκπορεφονται από τθν εν λόγω ςφμβαςθ παράλλθλα με τα υπθρεςιακά τουσ 

κακικοντα , με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ δυνατότθτασ υλοποίθςθσ του ςυνόλου 

των ενεργειϊν - δράςεων που περιγράφονται ςτο Άρκρο 1 τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ. 

Να ςυντθρεί με δικι του χρθματοδότθςθ το ςφςτθμα ανακζτοντασ τθν 

εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ ςε εξειδικευμζνθ εταιρεία και να παρζχει τα τυχόν 

αναγκαία αναλϊςιμα υλικά  για τθν υλοποίθςθ των ενεργειϊν που προβλζπονται 

ςτθν  παροφςα 

να μεταφζρει και να φυλάςςει το ςφςτθμα ςε δικό του κλειςτό χϊρο κατά τουσ 

χειμερινοφσ μινεσ 

μετά τθ λιξθ  ιςχφοσ τθσ παροφςασ να παραδϊςει το ςφςτθμα  τθσ βοθκθτικισ 

διάταξθσ “SEATRAC” ςτθ ΠΚΜ-ΜΕΘ, ςτθν κατάςταςθ που το παρζλαβε 

να ςυμμετζχει ςτθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ Σφμβαςθσ 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

 Ποςά Χρηματοδότηςησ των επενδυτικϊν και λειτουργικϊν δαπανϊν 

για την εφαρμογή τησ ςφμβαςησ 

Από τθν παροφςα ςφμβαςθ  προκφπτουν  δαπάνεσ για το διμο Βόλβθσ που 

ανζρχονται ετθςίωσ ςτο ποςό των 3.690,00 € και προβλζπονται ςτον 

προχπολογιςμό του ςτον Κωδικό Αρικμό Εξόδων 02.15.6264.0001 με τίτλο: 

«Εργαςίεσ μεταφοράσ, τοποκζτθςθσ, ςυντιρθςθσ seatrak». Οι δαπάνεσ αυτζσ 

αφοροφν: α) τθν ςυντιρθςθ του seatrac (πριν τθν εγκατάςταςθ), τθν εγκατάςταςθ 

(για τθν καλοκαιρινι περίοδο) και τθν απεγκατάςταςι του (μετά τθ λιξθ τθσ 

κερινισ περιόδου),  προχπολογιςμοφ 1.200,00 € πλζον Φ.Π.Α. 23%, δθλ. ποςοφ 

1.476,00 € , β) τθν διαςφάλιςθ καλισ λειτουργίασ, με περιοδικοφσ ελζγχουσ και 

κάλυψθ πικανϊν βλαβϊν (χωρίσ να περιλαμβάνεται θ κλοπι και ο βανδαλιςμόσ των 

ςυςκευϊν), προχπολογιςμοφ 900,00 € πλζον Φ.Π.Α. 23%, δθλ. ποςοφ 1.107,00 € και 

γ) τθν προβολι τθσ δράςθσ αυτισ (και μζςω διαδικτφου με τθ δθμιουργία 

ιςτοςελίδασ), προχπολογιςμοφ 900,00 € πλζον Φ.Π.Α. 23%, δθλ. ποςοφ 1.107,00 €. 

Για τθν εφαρμογι τθσ Παροφςασ Σφμβαςθσ δεν απαιτοφνται επιπλζον δαπάνεσ από 

τθν πλευρά τθσ ΠΚΜ- ΜΕΘ.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
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Όργανο Παρακολοφθηςησ   

Συνίςταται όργανο παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ τθσ ςφμβαςθσ με τθ μορφι 

Κοινήσ Επιτροπήσ Παρακολοφθηςησ: 

Η επιτροπι παρακολουκεί τθν πορεία υλοποίθςθσ  του ζργου και των όρων τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ. Παρεμβαίνει για τθν επίλυςθ κάκε διαφοράσ που προκφπτει 

από τθν εφαρμογι των όρων τθσ διατθρϊντασ το δικαίωμα να τουσ ερμθνεφει και 

να τουσ αποςαφθνίηει. Επίςθσ, ζχει το δικαίωμα να δϊςει  ςυγκεκριμζνεσ 

κατευκφνςεισ και οδθγίεσ 

Ζργο τθσ Επιτροπισ, θ οποία κα αποτελεί Φορζα Επίβλεψθσ, κα είναι: 

θ εποπτεία για τθν ορκι εφαρμογι των ςυμφωνθκζντων αλλά και θ 

παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ, 

θ ρφκμιςθ λεπτομερειϊν και διαδικαςτικϊν κεμάτων που τυχόν κα προκφψουν 

κατά τθν εφαρμογι των όρων τθσ ςυμβάςεωσ κακϊσ  

τροποποίθςθ του χρονοδιαγράμματοσ των επί μζρουσ εργαςιϊν  

θ επίλυςθ προβλθμάτων που ενδεχομζνωσ κα προκφψουν από τθν ερμθνεία και 

τθν εφαρμογι τθσ. 

θ ειςιγθςθ για τθν παράταςθ τθσ παροφςασ. 

Στθν τριμελι αυτι επιτροπι μετζχει ζνασ εκπρόςωποσ από τθν ΠΚΜ-ΜΕΘ ωσ 

πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ και δφο εκπρόςωποι του Διμου Βόλβθσ. Οι εκπρόςωποι 

των δφο φορζων μπορεί να είναι αιρετοί ι υπάλλθλοι των φορζων και ορίηονται με 

απόφαςθ τθσ Αντιπεριφερειάρχθ Θεςςαλονίκθσ μετά από ζγγραφθ πρόταςθ τθσ 

ιδίασ και του δθμάρχου Βόλβθσ  

Η διάρκεια τθσ επιτροπισ ορίηεται μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ Σφμβαςθσ και μπορεί 

να τροποποιείται με απόφαςθ επίςθσ τθσ Αντιπεριφερειάρχθ Θεςςαλονίκθσ μετά 

από ζγγραφθ πρόταςθ τθσ ιδίασ ι του δθμάρχου Βόλβθσ. 

 

Άρθρο 9ο 

Διαιτηςία 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλομζνων, που δεν μπορεί να διευκετθκεί από τθν 

Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ, κα λφνεται με διαιτθςία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 867 του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνοφν 

να οριςτεί ωσ διαιτθτισ ο Πρωτοδίκθσ που κα ορίςει ο Προϊςτάμενοσ του 

Πρωτοδικείου Θεςςαλονίκθσ. 
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Άρθρο 10ο  

Σροποποίηςη – Επζκταςη τησ φμβαςησ 

Τροποποίθςθ ι και επζκταςθ τθσ παροφςθσ Προγραμματικισ Σφμβαςθσ επιτρζπεται 

μόνο κατόπιν ζγγραφθσ ομόφωνθσ πρόταςθσ τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και 

εγκρίνεται με απόφαςθ των αρμόδιων ςυλλογικϊν οργάνων των  ςυμβαλλόμενων 

μερϊν. 

 

Άρθρο 11ο 

Αντιςυμβατική υμπεριφορά 

Η παράβαςθ οποιουδιποτε από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, που 

κεωροφνται όλοι ςθμαντικοί ι θ παράβαςθ των διατάξεων του Νόμου τθσ καλισ 

πίςτθσ και των άλλων ςυναλλακτικϊν θκϊν από οποιαδιποτε από τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ,  παρζχει ςτα άλλα το δικαίωμα να καταγγείλουν τθ ςφμβαςθ 

ι και να αξιϊςουν κάκε κετικι ι αποκεματικι ηθμιά τουσ.  

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την ΠΚΜ - Μητροπολιτική Ενότητα 

Θεςςαλονίκησ 

Για το Δήμο Βόλβησ  

 

 

 

 

 

 

Η Αντιπερειφερειάρχησ 

Παραςκευή  Πατουλίδου 

Ο Δήμαρχοσ 

Λιάμασ Διαμαντήσ 

 

 

 

 

 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  127/2016 
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Δπεηδή εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε 

ζπλεδξίαζε. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ  

 

 

                ΘΧΜΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  
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