Μνημόνιο Συνεργασίας

Στην Τρίπολη, σήμερα την 25η Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της
Περιφέρειας Πελοποννήσου οι κάτωθι συμβαλλόμενοι φορείς:
1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, που εδρεύει στην Τρίπολη, επί της οδού
Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ. 22131 με ΑΦΜ: 998037420 Δ.Ο.Υ Τρίπολης
και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη, κ. Παναγιώτη Ε.
Νίκα.
2. O ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ που εδρεύει στην Μεγαλόπολη, επί της οδού
Παναγιώτη Κεφάλα 10 και Σταθοπούλου, ΤΚ 22200 με ΑΦΜ 998260826 Δ.Ο.Υ
Μεγαλόπολης
και ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ.
Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο.

3. Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Αθλητική ΜΟΤ.Ο.Ε)
που εδρεύει στην Καβάλα επί της οδού Φαναρίου αρ 8 , ΤΚ 65404 με ΑΦΜ
999350227 Δ.Ο.Υ Καβάλας και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από την
Πρόεδρο κ. Μαρία Τσεσμελή ,
4. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία << ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΡΚΑΔΙΑ Α.Ε
Α.Ο.Τ.Α.>> που εδρεύει στην Τρίπολη Αρκαδίας , επί της οδού Ελευθερίου
Βενιζέλου αρ 34, ΤΚ : 22132, με ΑΦΜ 094237285 ΔΟΥ Τριπόλεως και η οποία
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Παναγιώτη Μπούρα.
επιβεβαιώνουν την κοινή βούληση τους για την προαγωγή του
μοτοσυκλετισμού εντός των
διοικητικών ορίων της
Περιφέρειας
Πελοποννήσου, κρίνοντας ότι η μεταξύ τους συνεργασία θα συντελέσει στην
άρτια και ασφαλή διεξαγωγή ης παγκόσμιας αθλητικής διοργάνωσης «JUNIOR
MOTOCROSS WORLD CHAMPIONSHIP 2021» που θα διεξαχθεί από την 30η
Ιουλίου έως και την 01η Αυγούστου
έτους 2021 στην πόλη της
Μεγαλόπολης ,προχωρούν στη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος μνημονίου
συνεργασίας:
Άρθρο 1 -Σκοπός και Αντικείμενο συνεργασίας
Σκοπός και αντικείμενο της παρούσας συνεργασίας συνίσταται στα ακόλουθα:
-Η συνεργασία σε θέματα προαγωγής των αθλημάτων του μοτοσυκλετισμού, η
ενίσχυση της δράσης των αθλητικών σωματείων που δραστηριοποιούνται στον
τομέα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και εδρεύουν στην περιοχή της

Περιφέρειας Πελοποννήσου, η δημιουργία σύγχρονων υποδομών και
εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή των αθλημάτων του μοτοσυκλετισμού, η
διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων, η προώθηση εκπαιδευτικών δράσεων
ορθής χρήσης της μοτοσυκλέτας ιδιαίτερα από εφήβους και νέους, η μεταφορά
και ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα μηχανοκίνητου αθλητισμού.
-Ειδικότερα, η υποστήριξη της παγκόσμιας αθλητικής συνάντησης «JUNIOR
MOTOCROSS WORLD CHAMPIONSHIP 2021» που διεξάγεται από την 30 η
Ιουλίου έως και την 01η Αυγούστου έτους 2021 στην πόλη της Μεγαλόπολης
του Δήμου Μεγαλόπολης και η παρακολούθηση των ενεργειών του κάθε
συμβαλλόμενου φορέα με σκοπό την ασφαλή διεξαγωγή της εν λόγω αθλητικής
συνάντησης.
-Οποιαδήποτε άλλη μορφή συνεργασίας αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του
μνημονίου.

Άρθρο 2 – Υλοποίηση
Οι επιμέρους δράσεις θα καθορίζονται από κοινού από τους ανωτέρω
συμβαλλόμενους φορείς, όπως αυτές θα εξειδικεύονται με αποφάσεις των
αρμοδίων οργάνων τους σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο δράσης και ευθύνης που
διέπει τον κάθε φορέα.

Άρθρο 3 – Διάρκεια
Η διάρκεια του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας καθορίζεται αορίστως.

Άρθρο 4 – Νομική Φύση
1. Το παρόν μνημόνιο συνεργασίας δεν είναι νομικά δεσμευτικό και αποσκοπεί
στην υλοποίηση του αντικειμένου ως αναφέρεται στο άρθρο 1.
2. Οι φορείς προτίθενται, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο ,να προβούν σε κατάρτιση
νομικά δεσμευτικών συμβάσεων που θα υλοποιούν τη συνεργασία μεταξύ τους
έπειτα από έγκριση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων φορέων.
3. Κάθε φορέας διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να καταγγείλει το παρόν
εγγράφως , για σπουδαίο λόγο με τήρηση προθεσμίας 15 ημερολογιακών
ημερών από την ημερομηνία της καταγγελίας.
4. Οποιαδήποτε τροποποίηση η παράταση του παρόντος μνημονίου γίνεται μόνο
εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλόμενων φορέων .

Το παρόν μνημόνιο συντάχθηκε σε (4) τέσσερα πρωτότυπα, αναγνώσθηκε και
υπογράφηκε από τους νόμιμους εκπροσώπους και κάθε συμβαλλόμενο μέρος
έλαβε από (1) ένα.

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ο Περιφερειάρχης
Παναγιώτης Ε. Νίκας

Για το Δήμο Μεγαλόπολης
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος

Για την ΑΡΚΑΔΙΑ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Μπούρας

Για την Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδας
Η Πρόεδρος
Μαρία Τσεσμελή

