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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
      
                      ΘΕΜΑ 16o

«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»

Αριθμ. Συνεδρίασης 5η/08-03-2019
Αριθμ. Απόφασης   47/2019

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 8 Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας
198, Θεσσαλονίκη), συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής  Μακεδονίας,  κατόπιν  της με αριθμ.  πρωτ.  οικ.  141655(189)/1-3-2019  έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου, προς όλους τους Συμβούλους,
η  οποία  επιδόθηκε  νόμιμα,  1  Μαρτίου  2019  αντίστοιχα,  στον  Περιφερειάρχη  Κεντρικής
Μακεδονίας,  σε  καθένα  από  τους  Αντιπεριφερειάρχες  καθώς  και  σε  καθένα  από  τους
Συμβούλους, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  167  του  Ν.3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Από τα εβδομήντα ένα  (71) μέλη του Π.Σ. ήταν: 
                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
       ΠΡΟΕΔΡΟΣ       
2. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
       ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΗΔΟΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
7. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8. ΑΝΔΡΕΟΥ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ,  προσήλθε  πριν  τη
ψήφιση του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης 
9. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ,  προσήλθε  πριν  τη
ψήφιση  του  5ου  θέματος  ημερήσιας  διάταξης  και
αποχώρησε  πριν  τη  ψήφιση  του  6ου  θέματος
ημερήσιας διάταξης
10. ΑΣΠΑΣΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  προσήλθε  πριν  τη
ψήφιση του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης
11. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
13. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
14. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
16. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
17. ΖΩΓΡΑΦΟΥ –ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
18. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
19. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
2. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
4. ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
5. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6. ΓΡΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
7. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
9. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
12. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙA
13. ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΖΗΣΗΣ
14. MΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
15. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
16. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
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21. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
22. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
23. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ
24. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ
25. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
26. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
27. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
28. ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, προσήλθε πριν τη
ψήφιση του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης
29. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
31. ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, προσήλθε πριν τη
ψήφιση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης
32. ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
33. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
34. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
35. ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
36. ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
37. ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ-ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ,
προσήλθε  πριν  τη  ψήφιση  του  2ου  θέματος
ημερήσιας διάταξης
38. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
39. ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
40. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΝΙΟΒΗ
41. ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
42. ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ
43. ΣΙΩΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
44. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
45. ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
46. ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
47. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
48. ΤΖΟΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
49. ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
50. ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
51. ΦΥΚΑ ΕΛΕΝΗ, προσήλθε πριν τη ψήφιση του
6ου θέματος ημερήσιας διάταξης
52. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
53. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
54. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
55. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  
Επίσης  παραβρέθηκαν  στη  συνεδρίαση  ο  Περιφερειάρχης  Κεντρικής  Μακεδονίας  κ.

Απόστολος  Γ.  Τζιτζικώστας, η  Αντιπεριφερειάρχης  Μ.Ε.  Θεσσαλονίκης  κα  Παρασκευή
Πατουλίδου, Π.Ε. Ημαθίας κ. Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Π.Ε. Κιλκίς κ. Ανδρέας  Βεργίδης,
Π.Ε. Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου.

Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Σερρών κ. Ιωάννης
Μωϋσιάδης και ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Γιώργος.  

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

   Ο  Πρόεδρος  εκφώνησε  το  16ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  «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» και  στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον αρμόδιο εισηγητή ο οποίος έθεσε υπόψη
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του  Συμβουλίου  την  αριθμ.  πρωτ.  61934(933)/06-02-2019  εισήγηση  της  Διεύθυνσης
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ. η οποία έχει ως εξής:
«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».
2. Το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) Πρόγραμμα «Κλεισθένης».
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. Την  υπ’  αρίθ.  Γ.Π.Κ.Μ./οικ.844/26-3-2018  «Ορισμός  Αντιπεριφερειάρχη  και  ανάθεση  τομεών
ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1266/Β/10-
4-2018)
6. Την  υπ’  αρίθμ.  461114/9980/18.11.2014  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας
«Μεταβίβαση  συγκεκριμένων  αρμοδιοτήτων  και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,
αποφάσεων και άλλων πράξεων ‘‘ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ’’ στους Αντιπεριφερειάρχες, στον
Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και
Γραφείων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  (ΦΕΚ  3129/Β/21.11.2014),  όπως  αυτή
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και με τις 30149/387/27.01.2017, 30110/385/27.01.2017 αποφάσεις
(ΦΕΚ 390/Β/10-2-2017)
7. Την από 26/7/2017 Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του Άρθρ.99 του Ν.3852/2010, μεταξύ
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) και του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη (Δ.Π.-Χ.),  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 διάρκεια ισχύος της οποίας έληξε στις 31/12/2018 με επακόλουθη συνέπεια τη σημαντική
δυσλειτουργία  στην  άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  των  απαιτούμενων
γεωλογικών μελετών οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να εκπονηθούν και ο έλεγχος και η
επίβλεψη των οποίων αποτελούν αρμοδιότητα υπαλλήλου ειδικότητας ΠΕ Γεωλόγων.
8. Το γεγονός ότι, η Π.Κ.Μ. διαθέτει στη Δ/νση Τεχνικών Έργων, υπαλλήλους με την ειδικότητα ΠΕ
Γεωλόγων.
9. Το  γεγονός  ότι,  ο  Δήμος  Πυλαίας  -  Χορτιάτη  δεν  διαθέτει  υπάλληλο  με  την  ειδικότητα  ΠΕ
Γεωλόγων.
10. 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.
11. Το υπ’ αρίθ. πρωτ. 379/28-01-2019 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.

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 «Σύμβα-
σης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/10, μεταξύ της Π.Κ.Μ. και του Δήμου Πυ-
λαίας - Χορτιάτη,  για τη διάθεση υπαλλήλου με ειδικότητα ΠΕ Γεωλόγων».
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Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ήταν προσωρινά απών ο περιφερειακός σύμβουλος κ.
Δ. Ανδρέου.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει τη σύναψη 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,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης απόφασης.

Β.  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». 

Παρών δήλωσαν  οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Π.  Καζαντζίδης,  Μ.  Μαλλιάρα,  Α.
Μπαζδάνης και Ε. Σαρηγιαννίδης.

 
Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Δ. Χαραλαμπίδου, Γ. Θεοδωρόπουλος, Α.

Χειμώνας, Β. Ρέβας, Θ. Ιγνατιάδης και Ε. Σαραντίδου.

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,  υπογράφεται  ως
ακολούθως: 

          
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ                                          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
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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…………………………..………..  2019,  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  υποχρεωτική
ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
3. Τη με αριθμό………../2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η
σύναψη  Σύμβασης  Διαβαθμιδικής  Συνεργασίας  με  το  Δήμο   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. 
4. Τη με αριθμό ………../2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Πυλαίας Χορτιάτη
(Δ.Π-Χ.) με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας 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 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. 
5. Τη σημαντική δυσλειτουργία που έχει προκληθεί αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της
Δ/νσης Δόμησης και  Πολεοδομικού Σχεδιασμού του  (Δ.Π-Χ.)  ως Διευθύνουσας 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  υπαλλήλους  με  την  ειδικότητα
Γεωλόγου.  
7. Το  γεγονός  ότι  ο  Δήμος  Πυλαίας  Χορτιάτη  (Δ.Π-Χ.),  δεν  διαθέτει υπάλληλο  με  την  ειδικότητα
Γεωλόγου.  
8. Το γεγονός  ότι από την 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. 16374/3696/18-6-1998 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 26-07-2017 Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 τουΝ.3852/10 μεταξύ
της Π.Κ.Μ. και του Δ.Πυλαίας – Χορτιάτη, η χρονική διάρκεια της οποίας έληξε στις 31-12-2018.
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10. Το υπ’ αρίθ. πρωτ.: 379/28-01-2019 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.

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
Άρθρο 7ο: Τροποποίηση – Επέκταση της Σύμβασης
Άρθρο 8ο: Αντισυμβατική Συμπεριφορά 
Άρθρο 9ο Όργανο Παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο – 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 (Γ.Π.Σ.),
πολεοδομικών  μελετών  και  τοπικών  ρυμοτομικών  σχεδίων  του  Δήμου,  η  πληρέστερη  προσφορά
υπηρεσιών προς τους πολίτες και δημότες.

Συγκεκριμένα, η διάθεση του υπαλλήλου με ειδικότητα γεωλόγου αποσκοπεί :
α) στην επίβλεψη των εν εξελίξει γεωλογικών μελετών καθώς και αυτών για τις οποίες έχει ήδη

πραγματοποιηθεί προεκτίμηση αμοιβής και πρόκειται να εκπονηθούν στα πλαίσια των εξής μελετών
του Δ.Πυλαίας-Χορτιάτη:

 Αποτύπωση,  Κτηματογράφηση,  Πολεοδόμηση  και  Πράξη  Εφαρμογής  περιοχών  σχεδίου
Δ.Δ.Φιλύρου του πρώην Δήμου Χορτιάτη και νυν Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

 Ειδικό Χωρικό Σχέδιο στη θέση «Αργυρό» στη Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου του Δ.Πυλαίας – Χορτιάτη.

 Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής στις Π.Ε.11 και Π.Ε.12 καθώς και στις
επεκτάσεις των Π.Ε.1 και Π.Ε.2 της Δ.Ε. Πυλαίας του Δ.Πυλαίας – Χορτιάτη.

 Πολεοδομική Μελέτη της προς επέκταση Π.Ε.15 της Δ.Ε. Πυλαίας του Δ.Πυλαίας – Χορτιάτη.

β) στην επίβλεψη γεωλογικών μελετών που θα απαιτηθούν,  στα πλαίσια περαιτέρω πολεοδομικών
μελετών που ενδεχομένως εκπονηθούν από το Δ.Πυλαίας – Χορτιάτη.

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

ημερομηνία υπογραφής αυτής  και ημερομηνία λήξης η 30/6/2021, 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
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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.
 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
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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  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

             ……………………………….           ……………………………….
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