
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της με αριθμό 14ης/2018 συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου την Κυριακή 29 Ιουλίου 2018 με τηλεδιάσκεψη. 
 
Αριθ. Απόφασης 110-14/2018  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση Σύμβασης 
Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Π.Ι.Ν. 
– Π.Ε. Κεφαλονιάς για την εγκατάσταση συντήρηση και χρήση των βοηθητικών 
διατάξεων «SEATRAC» για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στις παραλίες του Δήμου 
Κεφαλονιάς. 
Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα Κυριακή  29 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 
συνήλθαν στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών  Ενοτήτων ως  
εξής:  
ΚΕΡΚΥΡΑ :Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές 
Ποταμού)  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ:  Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο  - 21ης Μαΐου 
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο - Αντ. Τζεβελέκη 
 
τα  μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων που 
αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και ανακηρύχθηκαν με 
την υπ΄ αριθμ.827/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, 
κατόπιν  της με αριθμ. πρωτ. οικ. 65248/26252/20-07-2018 προσκλήσεως  
του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κου Μωραΐτη Χρήστου, η 
οποία επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία, σύμφωνα  με τις  διατάξεις των 
άρθρων 165, 167,168 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 6 παρ. 9 του Ν. 
4071/11-4-2012. 
 
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :  

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
3. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
4. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
5. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
6. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
7. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
8. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου  
9. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου  
10. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα 
11. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 
12. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
13. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
14. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή 
15. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
16. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου 
17. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
18. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
19. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
20.  Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
21. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου 



22. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
 

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  
1. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη 
2. Δημήτριος Μπιάγκης του Σπυρίδωνος 
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
4. Κωνσταντίνος Γκούσης του Θεοδώρου 
5. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
6. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου 
7. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
8. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
9. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
10. Σουσσάντα Πεφάνη του Αγγέλου 
11. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
12. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου 
13. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου 
14. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου 
15. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου 
16. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ 
17. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου 
18. Σπυρίδων Χαγιάνης (Καμπάνης) του Γερασίμου 
19. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου 
 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα 
(41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  είκοσι δύο (22) και ο 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόν ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλονιάς κ. Παναγής 
Δρακουλόγκωνας και ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Λευκάδας κ. Θεόδωρος 
Χαλικιάς. 
                                      --------Παράλειψη----------- 
 
Μετά την ανακοίνωση του ονομαστικού καταλόγου προσήλθαν ο 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος του 
Δημητρίου και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Στασινόπουλος του 
Ιωάννη, Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Κωνσταντίνος Γκούσης του 
Θεοδώρου, Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου και Γεώργιος Τσιλιμιδός του 
Γερασίμου. 
Κατά την συζήτηση του 2ου θέματος προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 
Δημήτριος Μπιάγκης του Σπυρίδωνος. 
Κατά την συζήτηση του 9ου θέματος προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 
Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου. 
 
                                      --------Παράλειψη----------- 
 
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κος Χρήστος 
Μωραΐτης ανακοίνωσε ότι ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλονιάς κ. Παναγής 
Δρακουλόγκωνας του Βασιλείου προτείνει για συζήτηση το θέμα: Τροποποίηση 
Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ 
της Π.Ι.Ν. – Π.Ε. Κεφαλονιάς για την εγκατάσταση συντήρηση και χρήση των 
βοηθητικών διατάξεων «SEATRAC» για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στις παραλίες 
του Δήμου Κεφαλονιάς. 



Το σώμα ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση του θέματος: Τροποποίηση 
Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ 
της Π.Ι.Ν. – Π.Ε. Κεφαλονιάς για την εγκατάσταση συντήρηση και χρήση των 
βοηθητικών διατάξεων «SEATRAC» για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στις παραλίες 
του Δήμου Κεφαλονιάς. 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Θέμα 1ο Ε.Η.Δ.: Τροποποίηση Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του 
άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Π.Ι.Ν. – Π.Ε. Κεφαλονιάς για την 
εγκατάσταση συντήρηση και χρήση των βοηθητικών διατάξεων «SEATRAC» 
για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στις παραλίες του Δήμου Κεφαλονιάς. 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Με την έναρξη της συζήτησης ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς κ. Παναγής 
Δρακουλόγκωνας του Βασιλείου εισηγήθηκε τα κάτωθι: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 
Δ/νση: Κτίριο Διοικητηρίου,  
28100 Αργοστόλι 
Τηλ. 26713-60530 
ΦΑΞ :26710-28462 
Email.: antipin.kef@pin.gov.gr 
 
( Πληροφορίες: Μαζαράκη Αικ. 
   τηλ.2671360555) 

 
  
  Αργοστόλι,  18-07-2018 
  Αρ. Πρωτ. οικ. 64227/15159 
 
  
  ΠΡΟΣ:  
  Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων  
  Νήσων 
 
  KOIN. 
  Δ/νση Οικονομικού 
  Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης     
  Κεφαλληνίας 

 

Εισήγηση: «Τροποποίηση Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99, Ν.3852/2010 

μεταξύ  Π.Ι.Ν – Π.Ε. Κεφαλληνίας με το Δήμο Κεφαλλονιάς για την εγκατάσταση, συντήρηση και 

χρήση των βοηθητικών διατάξεων “SEATRAC για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στις παραλίες του Δήμου 

Κεφαλλονιάς»..  

 

  Κατόπιν ενημέρωσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου – Δυτικής 

Ελλάδος & Ιονίου,  παρακαλούμε  για  την  εκ  νέου εισήγηση στο Περιφερειακό 

Συμβούλιο, εκ μέρους του φορέα μας,  του έργου με τίτλο :  

 
Τροποποίηση Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 
3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  και του Δήμου Κεφαλλονιάς  για 
την εγκατάσταση συντήρηση και χρήση της βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” για 
την πρόσβαση ΑΜΕΑ στις παραλίες Λέπεδα Παλικής και παραλία Σάμης  στην 
επικράτεια του Δήμου Κεφαλλονιάς  
 
Η τροποποίηση αφορά το ύψος της δαπάνης, το οποίο μειώνεται έπειτα από ενέργειες 
του φορέα μας, την  ονοματολογία  των παραλιών και το χρονικό πλαίσιο υλοποίησης της 
σύμβασης. Σημειώνεται ότι η πίστωση της δράσης στο  ετήσιο πρόγραμμα δράσης ΠΙΝ και  
στον ΚΑΕ 974904016001001  ήταν  85000,00 € και μειώνεται σε 74375,20 €                           
( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ). 
Παρακαλούμε όπως το Περιφερειακό Συμβούλιο : 

(α) εγκρίνει το επικαιροποιημένο σχέδιο της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας,  

(β) ορίσει  έναν  (1) εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση του 

Οργάνου Παρακολούθησης  

(γ) εξουσιοδοτήσει τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Σύμβασης. 

                  

 
 
 

 



Παράλληλα παρακαλούμε όπως  στην  τροποποίηση-αναμόρφωση Προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2018 της Π.Ε.Κεφαλληνίας  επικαιροποιηθεί ο τίτλος  του έργου 
στον ανωτέρω ΚΑΕ , ως εξής :  
Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  και του Δήμου Κεφαλλονιάς  για την εγκατάσταση 
συντήρηση και χρήση της βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” για την πρόσβαση 
ΑΜΕΑ στις παραλίες Λέπεδα Παλικής και παραλία Σάμης  στην επικράτεια του 
Δήμου Κεφαλλονιάς  
 
Το πλήρες κείμενο επισυνάπτεται.        
 
 
    
                                                                     Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 
 
                ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ  
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 99 ΤΟΥ Ν. 
3852/2010 

μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  και του Δήμου Κεφαλονιάς  για 
την εγκατάσταση συντήρηση και χρήση της βοηθητικής διάταξης 
“SEATRAC” για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στις παραλίες Λέπεδα Παλικής 
και παραλία Σάμης  στην επικράτεια του Δήμου Κεφαλλονιάς  
 
 

(τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. οικ.61960/14633/20-07-2017 σύμβασης 
διαβαθμιδικής συνεργασίας  ως προς το ύψος της δαπάνης, την  

ονοματολογία  των παραλίων και το χρονικό πλαίσιο υλοποίησης αυτής 

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων, τα άρθρα της σύμβασης 
τροποποιούνται ανάλογα και το οριστικό  κείμενο διαμορφώνεται ως εξής : 

 
 
Στην........................................, σήμερα την……….. ............................ 2018 οι 
παρακάτω Φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι», 
 
1) Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων –Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας  
νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ. Θεόδωρο Γαλιατσάτο και 
 
2) ο Δήμος Κεφαλλονιάς  νόμιμα εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο κο 
Αλέξανδρο Παρίση 
 
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 Καλλικράτη». 
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……......./2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Ιονίων Νήσων με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής 
Συνεργασίας με το Δήμο Κεφαλονιάς για την εγκατάσταση συντήρηση και 
χρήση της βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” για την πρόσβαση ΑΜΕΑ 
ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στην παραλία Λέπεδα Παλικής 
καθώς και στην παραλία Σάμης Κεφαλλονιάς 
4. Τη με αριθμό ......./2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Κεφαλλονιάς με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής 
Συνεργασίας με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την ετήσια 
επανεγκατάσταση, συντήρηση και χρήση της βοηθητικής διάταξης 
“SEATRAC” για την πρόσβαση ΑΜΕΑ, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Ιονίων 
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Νήσων, στην παραλία Λέπεδα της Παλικής, καθώς και στην παραλία Σάμης 
Κεφαλληνίας 
5. Τις αριθμ. πρωτ. …………………… & …………………….. Αποφάσεις του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος 
& Ιονίου 
6. Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διαθέτει στην ιδιοκτησία της τις 
βοηθητικές διατάξεις “SEATRAC” για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στη θάλασσα, 
αλλά δεν διαθέτει προσωπικό σε αποκεντρωμένη υπηρεσία με έδρα πλησίον 
των παραλιών που θα εγκατασταθούν  και ούτε έχει τη δυνατότητα να 
τοποθετήσει ή να μετακινήσει 
7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κεφαλονιάς δεν διαθέτει στην ιδιοκτησία του τη 
βοηθητικές διατάξεις “SEATRAC” για την πρόσβαση ΑΜΕΑ, στη θάλασσα, 
αλλά διαθέτει προσωπικό στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του, για τις 
αναφερθείσες εργασίες  και έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την ετήσια 
εγκατάσταση, συντήρηση και αποσυναρμολόγηση και να την φυλάξει σε 
δικούς της κλειστούς χώρους 
8. ότι από την συνεργασία αυτή θα προκύψει η βέλτιστη από κοινού 
αξιοποίηση των βοηθητικών διατάξεων “SEATRAC” για την πρόσβαση 
ΑΜΕΑ, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στις παραλίες του Δήμου 
Κεφαλονιάς καθώς και ανθρώπινων πόρων για τη φύλαξη και συντήρηση 
 
 
 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: 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 λειτουργικών δαπανών για την εφαρμογή της 
σύμβασης 
Άρθρο 8ο: Όργανο Παρακολούθησης 
Άρθρο 9ο: Διαιτησία 
Άρθρο 10ο: Τροποποίηση – Επέκταση της Σύμβασης 
Άρθρο 11ο: Αντισυμβατική Συμπεριφορά 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο – Σκοπός της Σύμβασης 
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Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) και ο Δήμος Κεφαλλονιάς συνάπτουν 
μεταξύ τους την παρούσα Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, αντικείμενο 
της οποίας, αποτελεί η ανάληψη από το Δήμο Κεφαλονιάς της διάθεσης 
προσωπικού και οχήματος για τη μεταφορά των συστημάτων και την ετήσια 
αποσυναρμολόγηση, εγκατάσταση, συντήρηση, συναρμολόγηση του 
συστήματος των βοηθητικών διατάξεων “SEATRAC” για την πρόσβαση 
ΑΜΕΑ στη θάλασσα κατά την περίοδο του καλοκαιριού, ιδιοκτησίας της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στις παραλίες Λέπεδα Παλικής και παραλία  
Σάμης  
Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η βέλτιστη και αποτελεσματικότερη 
μέριμνα για την χρήση κατά την θερινή περίοδο του συστήματος των 
βοηθητικών διατάξεων  “SEATRAC” ιδιοκτησίας της ΠΙΝ, ώστε να 
εξυπηρετούνται άρτια τα άτομα ΑΜΕΑ κατά την πρόσβασή τους  στις 
παραλίες του Δήμου Κεφαλλονιάς (ως ανωτέρω)  
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 

Ως ημερομηνία έναρξης της παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας 
ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής αυτής και ημερομηνία λήξης την 31-12-
2019 , με δυνατότητα παράτασης δυο (2) ετών ύστερα από σχετική πρόταση 
της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής της Σύμβασης 

Το Χρονοδιάγραμμα είναι : 
 
3.1 Αμέσως μετά την υπογραφή της παρούσας σε χρόνο 200 ημερών η 
παράδοση από την ΠΙΝ  του συστήματος των βοηθητικών  διατάξεων 
“SEATRAC” ιδιοκτησίας της ΠΙΝ  στο Δήμο Κεφαλλονιάς  με την υπογραφή 
σχετικού πρωτοκόλου παράδοσης παραλαβής 
 
3.2 Κατά την έναρξη της Τουριστικής περιόδου  ο Δήμος Κεφαλλονιάς 
αναλαμβάνει τη μεταφορά συναρμολόγηση συντήρηση και λειτουργία του 
συστήματος των βοηθητικών διατάξεων “SEATRAC” ιδιοκτησίας της ΠΙΝ, 
διαδικασία που θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο ισχύος της παρούσας. 
 
3.3 Κατά τη λήξη της Τουριστικής περιόδου κάθε έτους ισχύος της παρούσας 
θα γίνεται αποσυναρμολόγηση μεταφορά και φύλαξη σε χώρο του δήμου και 
με ευθύνη του, του συστήματος των βοηθητικών διατάξεων  “SEATRAC” 
ιδιοκτησίας της ΠΙΝ, 
 
3.4 Μετά τη λήξη ισχύος της παρούσας ο Δήμος Κεφαλλονιάς θα παραδώσει 
το σύστημα των βοηθητικών  διατάξεων “SEATRAC” στη ΠΙΝ, 
 
Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της επιτροπής 
παρακολούθησης με σκοπό την προσαρμογή των εργασιών στις ανάγκες που 
προκύπτουν. 
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Άρθρο 4ο 
Διάθεση του προσωπικού των συμβαλλομένων 

Για τις ανάγκες υλοποίησης της Σύμβασης ο Δήμος Κεφαλλονιάς θα διαθέσει 
κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες το ανθρώπινο δυναμικό, για την 
μεταφορά του συστήματος των βοηθητικών διατάξεων “SEATRAC” στο χώρο 
εγκατάστασης και κατόπιν για την μεταφορά και αποθήκευση σε χώρο 
φύλαξης - αποθήκη του δήμου. 
 

Άρθρο 5ο 
Διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων τεχνικών 

μέσων 
Για τις ανάγκες υλοποίησης της Σύμβασης ο Δήμος Κεφαλλονιάς θα διαθέτει 
το απαιτούμενο μεταφορικό μέσο για τη μεταφορά του συστήματος των 
βοηθητικών  διατάξεων “SEATRAC” προς και από το χώρο φύλαξης 
 

ΆΡΘΡΟ 6ο 
Δικαιώματα & Υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και 
έχουν τα παρακάτω 
δικαιώματα: 
 
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 μελέτες 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. 

 Να συνεργαστεί με τον άλλο Συμβαλλόμενο για την «προβολή» του 
έργου σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί ή κριθεί αναγκαίο. 

 
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναλαμβάνει πέραν των ανωτέρω: 

 να αναθέσει σε αρμόδιο υπάλληλο της που θα εποπτεύει και θα ελέγχει 
κατά περιόδους την καλή λειτουργία του συστήματος της βοηθητικής 
διάταξης “SEATRAC” 

 να παραδώσει αμέσως μετά την υπογραφή της παρούσας σε χρόνο 
τουλάχιστον 200 ημερών το σύστημα των βοηθητικών διατάξεων 
“SEATRAC” ιδιοκτησίας της ΠΙΝ στο Δήμο Κεφαλλονιάς  με την 
υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής 

 να μεριμνά όπως ορίζει κάθε φορά η σχετική νομοθεσία για τις 
απαιτούμενες αδειοδοτήσεις τρίτων αρχών για την τοποθέτηση του 
συστήματος  

 να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 
 
 
Ο Δήμος Κεφαλλονιάς αναλαμβάνει πέραν των ανωτέρω: 
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 Να διαθέσει τις υπηρεσίες τους ως υπεύθυνες για την υλοποίηση της 
σύμβασης 

 Να απασχολεί και να 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 στα   άρθρα  της παρούσας σύμβασης. 

 Να συντηρεί με δική του ευθύνη το σύστημα αναθέτοντας την 
εγκατάσταση και συντήρηση σε εξειδικευμένη εταιρεία και να παρέχει 
τα τυχόν αναγκαία αναλώσιμα υλικά για την υλοποίηση των ενεργειών 
που προβλέπονται στην παρούσα 

 Να μεταφέρει και να φυλάσσει το σύστημα σε δικό του κλειστό χώρο 
κατά τους χειμερινούς μήνες 

 Μετά τη λήξη ισχύος της παρούσας να παραδώσει το σύστημα των 
βοηθητικών διατάξεων “SEATRAC” στην ΠΙΝ, στην κατάσταση που το 
παρέλαβε, μη λαμβανομένων υπόψιν των αναμενόμενων φθορών 
λόγω χρόνου και χρήσης 

 Να τηρεί τις προϋποθέσεις που θέτουν τρίτες αρχές για την 
τοποθέτηση και χρήση του συστήματος, όπως καταγράφονται σε 
σχετικές αδειοδοτήσεις που λαμβάνει η ΠΙΝ 

 Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 
 Να διαμορφώσει το χώρο μέχρι το σημείο που θα εγκατασταθούν τα 

συστήματα προς το σκοπό όπως υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση των 
ΑΜΕΑ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Δαπάνη-Χρηματοδότηση του έργου - Χρηματοδότηση των λειτουργικών 

δαπανών για την εφαρμογή της σύμβασης  
 

Η προεκτιμώμενη δαπάνη για την υλοποίηση της προμήθειας και  
τοποθέτησης δυο SEATRAC, ανέρχεται στο ποσό των 74375,20 € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). 
 
Πιο συγκεκριμένα η προμήθεια των ανωτέρω κινητών πραγμάτων θα 
χρηματοδοτηθεί από τον Φορέα 04071 και ΚΑΕ 974904016001001  της 
ΠΙΝ/Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας   
 
Από την παρούσα σύμβαση και όσο αυτή θα είναι σε ισχύ, ενδέχεται να 
προκύψουν ανάγκες δαπανών που να συνίστανται σε κάλυψη αναλώσιμων 
υλικών, εξειδικευμένη συντήρηση του συστήματος από ειδικό, επισκευή ή 
προμήθεια ανταλλακτικών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 
συστήματος. 
Οι ανάγκες αυτές δεν μπορούν να προσδιοριστούν και να προβλεφθούν 
καθώς η παρουσία τους είναι ενδεχόμενη και όχι βέβαιη. Η δε χρήση του 
συστήματος είναι καινοφανής για το Δήμο Κεφαλλονιάς και την Περιφερειακή 
Ενότητα Κεφαλονιάς της ΠΙΝ και δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία, ώστε να 
κοστολογηθεί τυχόν δαπάνη κατά τα ανωτέρω. 
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Σε ενδεχόμενη ανάγκη δαπάνης που αφορά τα παραπάνω, ο Δήμος 
Κεφαλονιάς θα μεριμνά για τους αντίστοιχους πόρους και τις αντίστοιχες 
πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του, ώστε να διατηρείται το σύστημα σε 
χρήση από τους ωφελούμενους απρόσκοπτα.  
 
Για την εφαρμογή της Παρούσας Σύμβασης δεν απαιτούνται επιπλέον 
δαπάνες από την πλευρά της ΠΙΝ. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Όργανο Παρακολούθησης 

Συνίσταται όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης με τη 
μορφή Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης: 
Η επιτροπή παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του έργου και των όρων 
της παρούσας σύμβασης. Παρεμβαίνει για την επίλυση κάθε διαφοράς που 
προκύπτει από την εφαρμογή των όρων της διατηρώντας το δικαίωμα να τους 
ερμηνεύει και να τους αποσαφηνίζει. Επίσης, έχει το δικαίωμα να δώσει 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις και οδηγίες Έργο της Επιτροπής, η οποία θα 
αποτελεί Φορέα Επίβλεψης, θα είναι: 

 η εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των συμφωνηθέντων αλλά και η 
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, 

 η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν θα 
προκύψουν κατά την εφαρμογή των όρων της συμβάσεως  

 τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των επί μέρους εργασιών 
 η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την 

ερμηνεία και την εφαρμογή της. 
 η εισήγηση για την παράταση της παρούσας. 

 
Στην τριμελή αυτή επιτροπή μετέχει ένας εκπρόσωπος από την Περιφερειακή 
Ενότητα Κεφαλληνίας - Ιθάκης ως πρόεδρος της Επιτροπής και δύο 
εκπρόσωποι του Δήμου Κεφαλλονιάς. Οι εκπρόσωποι των δύο φορέων 
μπορεί να είναι αιρετοί ή υπάλληλοι των φορέων και ορίζονται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα κάθε συμβαλλόμενου φορέα. Η διάρκεια της επιτροπής 
ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της Σύμβασης και τυχόν  παράταση αυτής και 
μπορεί να τροποποιείται με απόφαση επίσης του Αντιπεριφερειάρχη 
Κεφαλονιάς – Ιθάκης μετά από έγγραφη πρόταση του ιδίου ή του Δημάρχου 
Κεφαλονιάς αντιστοίχως. 
 

Άρθρο 9ο 
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 Κεφαλληνίας. 
 

Άρθρο 10ο 
Τροποποίηση – Επέκταση της Σύμβασης 

Τροποποίηση ή και επέκταση της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης 
επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης ομόφωνης πρότασης της Επιτροπής 
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Παρακολούθησης και εγκρίνεται με απόφαση των αρμόδιων συλλογικών 
οργάνων των συμβαλλόμενων μερών. 
 
 
 
 

Άρθρο 11ο 
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. 
 
 
Άπαντα τα παραπάνω, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα 
συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο 
υπογράφηκε σήμερα ... ... 2018 στην Κεφαλλονιά  σε τρία (3 πρωτότυπα) 
αντίγραφα και πήρε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.  
 
 
 
 
                                       ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
     ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ             ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-Π.Ε.ΚΕΦ/ΝΙΑΣ                 
     Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ                         ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 



Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. 
 
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
 

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Δημήτριος Μπιάγκης του Σπυρίδωνος 
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
4. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
5. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
6. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
7. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
8. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
9. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
10. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου  
11. Κωνσταντίνος Γκούσης του Θεοδώρου  
12. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου  
13. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα 
14. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 
15. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
16. Ανδρόνικος (Νικόλαος) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
17. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
18. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου 
19. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
20. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
21. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
22. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου 
23. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
24. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
25. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου 
26. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 

 
--------Παράλειψη---------- 

                                                                                                                                      
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εγκρίνει:  
 Την τροποποίηση Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 

99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Π.Ι.Ν. – Π.Ε. Κεφαλονιάς για την 
εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση των βοηθητικών διατάξεων 
«SEATRAC» για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στις παραλίες του Δήμου 
Κεφαλονιάς. 

 Την επισυναπτόμενη στην εισήγηση Σύμβαση διαβαθμιδικής 
συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Π.Ι.Ν. – Π.Ε. 
Κεφαλονιάς για την εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση των 
βοηθητικών διατάξεων «SEATRAC» για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στις 
παραλίες του Δήμου Κεφαλονιάς  

 Ορίζει ως εκπρόσωπο για τη συγκρότηση της επιτροπής 
παρακολούθησης του έργου τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας 
& Ιθάκης κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα με αναπληρωτή του τον 
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ανδρόνικο (Νικόλαο) Βαλλιανάτο. 



  Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την υπογραφή της 
Σύμβασης. 

 
 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 110-14/29-7-2018   
  
    Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                                      Ο Γραμματέας Π.Σ.  
 
   Χρήστος Μωραΐτης                                                  Δημήτρης Μπιάγκης 


