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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 11
ης

/ 31-10-2014 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα 38
ο
:  Σύναψη σύμβασης Διαδημοτικής συνεργασίας για την παραχώρηση ενός λεωφορείου 

του Δήμου Κιλελέρ στο Δήμο Αγιάς.  

 

Στην Αγιά, σήμερα 31 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα 

συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 14509/27-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 

του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και 

επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε 

σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αράπης Χρήστος 5. Βατζιάς Αντίγονος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Μάρκου Σωτήριος 

14. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 15. Μασούρας Γεώργιος 

16. Μπεϊνάς Αντώνιος   17. Ολύμπιος Αθανάσιος 

18. Ριζούλης Στέφανος 19. Σιμούλης Θωμάς 

20. Σκαρκάλης Χρήστος 21. Σμυρλής Βασίλειος 

22. Σουλιώτης Θεόδωρος 23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 25. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 27. Μπάτσικας Βασίλειος 

που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Έξαρχος 

Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κατσιμαντός Βάϊος (Σκλήθρου), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς), 

Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος 

(Γερακαρίου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής 

Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας). 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Σελίδα 2 από 5 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης, ο 

Πρόεδρος της Κοινωφελούς επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος, ο 

Διευθυντής της ΔΕΥΑ Αγιάς κ. Μπουζούκης Αλέξιος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, ο Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ντελής Αλέξανδρος και 

η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία. Τα πρακτικά της συνεδρίασης 

τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης..... 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 38
ο
:  Σύναψη σύμβασης Διαδημοτικής συνεργασίας για την παραχώρηση ενός λεωφορείου 

του Δήμου Κιλελέρ στο Δήμο Αγιάς.  

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος, κ. Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

Με το άρθρο 99 του ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: 

«1.Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις, με τις 

οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας για λογαριασμό τους ή την υποστήριξη της άσκησής 

της. Στις συμβάσεις αυτές μπορεί να συμμετέχει και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του δήμου που 

αναλαμβάνει την αρμοδιότητα ή σύνδεσμος στον οποίον μετέχει ο δήμος που αναλαμβάνει την 

αρμοδιότητα. Οι συμβάσεις αυτές καλούνται «συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας». 

2.Δήμοι της ίδιας περιφέρειας και η οικεία περιφέρεια μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις 

συνεργασίας, με τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας ή την υποστήριξη της άσκησής 

της, για λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων των συμβαλλόμενων μερών. Στις συμβάσεις αυτές μπορεί να 

συμμετέχει και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σύνδεσμος στον οποίο μετέχει ο φορέας που 

αναλαμβάνει την αρμοδιότητα. Οι συμβάσεις αυτές καλούνται «συμβάσεις διαβαθμιδικής 

συνεργασίας». 

3.Στις συμβάσεις των δύο προηγούμενων παραγράφων ορίζεται, ιδίως, ο τρόπος άσκησης της 

ανατιθέμενης αρμοδιότητας ή υποστήριξης της άσκησής της και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων 

μερών, και ειδικότερα: 

α) Ο σκοπός και η διάρκεια της σύμβασης. 

β) Η διάθεση του προσωπικού των συμβαλλομένων ή η σύσταση θέσεων προσωπικού ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του φορέα που 

αναλαμβάνει την άσκηση της αρμοδιότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

γ) Η διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων τεχνικών μέσων ή ακινήτων και 

εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύμβασης. 

δ) Τα ποσά χρηματοδότησης των επενδυτικών και των λειτουργικών δαπανών για την εφαρμογή της 

σύμβασης. Τα έσοδα αυτά μπορούν να προέρχονται από τέλη, δικαιώματα και εισφορές, τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) ή 

τα Αναπτυξιακά Προγράμματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

ε) Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της σύμβασης. στ) Το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της 

σύμβασης. 

4.Οι προβλεπόμενες στη σύμβαση δαπάνες εγγράφονται ως υποχρεωτικές στους προϋπολογισμούς των 

συμβαλλόμενων φορέων και αποδίδονται στον αναλαμβάνοντα την αρμοδιότητα φορέα. 

5.Τα χρησιμοποιούμενα τεχνικά μέσα και εγκαταστάσεις μπορεί να φέρουν ως διακριτικό τον τίτλο 

«Διαδημοτική Συνεργασία » ή «Διαβαθμιδική Συνεργασία' -», αντίστοιχα, που συμπληρώνεται με τα 

ονόματα των συμβαλλόμενων φορέων ή με άλλο όνομα δηλωτικό της γεωγραφικής ενότητας των 

φορέων αυτών. 
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6.Οι αποφάσεις των οικείων συμβουλίων για την έγκριση συμβάσεων διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής 

συνεργασίας λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών εκάστου. 

7.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί 

να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου». 

 

Ο Δήμος μας σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, με το με αριθμό πρωτοκόλλου 

14198/16/10/2014 αίτησή του, ζήτησε από το Δήμο Κιλελέρ την παραχώρηση ενός λεωφορείου, για 

την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών του, μέχρι το τέλος της Δημοτικής Περιόδου, 

αναλαμβάνοντας πλήρως τα έξοδα κίνησης, συντήρησης, ασφάλισης, τελών κυκλοφορίας και την 

επιστροφή στο Δήμο Κιλελέρ στην κατάσταση παραλαβής του. 

 

Ο Δήμος Κιλελέρ με την υπ’ αριθμ.223/2014 (ΑΔΑ: ΩΦ33ΩΕΝ-ΗΧ2) απόφασή του ενέκρινε τη 

σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την παραχώρηση του λεωφορείου. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνουμε τη σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο 

Κιλελέρ για την παραχώρηση ενός λεωφορείου, από τα τρία που διαθέτει, για την κάλυψη των 

αναγκών του Δήμου μας μέχρι το τέλος της τρέχουσας Δημοτικής Περιόδου με την επισήμανση ότι 

θα τηρηθούν  οι  υποχρεώσεις που θα απορρέουν από τη σύμβαση, σχέδιο της οποίας σας έχει δοθεί 

με την ημερήσια διάταξη. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου κ. Αντώνη Γκουντάρα,  

- τις διατάξεις του άρθρου 99 του ν.3852/2010, 

- το με αριθμό πρωτοκόλλου 14198/16/10/2014 αίτημα του Δήμου Αγιάς προς το Δήμο Κιλελέρ, 

- την υπ’ αριθμ.223/2014 (ΑΔΑ: ΩΦ33ΩΕΝ-ΗΧ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλελέρ, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνει τη σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Αγιάς και 

Κιλελέρ, για την παραχώρηση ενός λεωφορείου του Δήμου Κιλελέρ στο Δήμο Αγιάς, από τα τρία 

που διαθέτει, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αγιάς μέχρι το τέλος της τρέχουσας 

Δημοτικής Περιόδου και με την δέσμευση ότι θα τηρηθούν οι  υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

σχετική σύμβαση. 

 

Β. Εγκρίνει το παρακάτω Σχέδιο Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασία που αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι της παρούσας απόφασης: 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

των Δήμων Κιλελέρ και Αγιάς για την παραχώρηση ενός λεωφορείου του Δήμου Κιλελέρ, από τα τρία που 

διαθέτει, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αγιάς μέχρι το τέλος της τρέχουσας Δημοτικής Περιόδου. 

 

Στη Νίκαια   σήμερα …../10/2014 ημέρα   οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής  «Συμβαλλόμενοι»: 

 Α. Ο Δήμος Κιλελέρ εκπροσωπούμενος από τον Αθανάσιο Νασιακόπουλο Δήμαρχο και 

 Β. Ο Δήμος Αγιάς Λάρισας εκπροσωπούμενος από τον Αντώνιο Γκουντάρα Δήμαρχο   

 

Έχοντας υπόψη: 

α) Το άρθρο 222 του ν.3463/2006 καθώς και το άρθρο 99 του ν.3852/2010, καθώς επίσης και τα κατ’ 

εφαρμογή αυτών σχετικά έγγραφα του ΥΠΕΣΑ&ΗΔ (ενδεικτικά αναφέρονται: Απόφαση ΥΠΕΣΑ&ΗΔ 

74532/29-12-2010, ΥΠΕΣΑ&ΗΔ εγκύκλιος 61/74894/30-12-2010, ΥΠΕΣΑ&ΗΔ εγκύκλιος 3/1314/11-1-

2011, ΥΠΕΣΑ&ΗΔ εγκύκλιος 6/2067/14-1-2011, ΥΠΕΣΑ&ΗΔ εγκύκλιος 26/12281/14-3-2011) 
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β) τις ακόλουθες αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες αποφασίσθηκε η σύναψη της παρούσας σύμβασης 

διαδημοτικής συνεργασίας: 

Την απόφαση με αριθμό 223/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλελέρ. 

Την απόφαση με αριθμό  200/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς. 

Συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 

 

Άρθρο 1ο: Προοίμιο 

Σύμφωνα με το άρθρο 222 του ν. 3463/2006 καθώς και το άρθρο 99 του ν.3852/2010, Δήμοι της ίδιας 

Περιφέρειας ή όμοροι Δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις, με τις οποίες αναλαμβάνουν την 

άσκηση αρμοδιότητας για λογαριασμό τους ή την υποστήριξη της άσκησής της. Στις συμβάσεις αυτές μπορεί 

να συμμετέχει και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του δήμου που αναλαμβάνει την αρμοδιότητα ή 

σύνδεσμος στον οποίο μετέχει ο δήμος που αναλαμβάνει την αρμοδιότητα. Οι συμβάσεις αυτές καλούνται 

«συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας». 

 

Άρθρο 2ο: Αντικείμενο σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας είναι η   παραχώρηση ενός λεωφορείου του 

Δήμου Κιλελέρ, από τα τρία που διαθέτει, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αγιάς μέχρι το τέλος της 

τρέχουσας Δημοτικής Περιόδου 

 

Άρθρο 3ο: Προϋπολογισμός 

Ο Προϋπολογισμός της σύμβασης αναλύεται ως εξής: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ 

1 Δαπάνες συντήρησης αυτοκινήτου 15.000,00 

2 Δαπάνες καυσίμων 30.000,00 

3 Δαπάνες παγίων εξόδων (Ασφάλιση αυτοκινήτου)   3.500,00  

 

Άρθρο 4ο: Διάρκεια 

Η παραχώρηση θα γίνει μέχρι το τέλος της τρέχουσας Δημοτικής Περιόδου. 

 

Άρθρο 5ο: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

1.- Ο Δήμος Κιλελέρ θα διαθέσει ένα λεωφορείο για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών του 

Δήμου Αγιάς. 

 

2.- Ο Δήμος Αγιάς θα διαθέσει το προσωπικό για τη στελέχωση του λεωφορείου, τα καύσιμα για την κίνησή 

του, τη συντήρησή του, καθώς και όλα τα πάγια έξοδα που προκύπτουν από τη λειτουργία του οχήματος. 

 

Άρθρο 6ο: Όργανο παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης 

Για την πιστή εφαρμογή των όρων της παρούσας σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας συγκροτείται όργανο 

παρακολούθησης εφαρμογής των όρων της που αποτελείται από: 

Α. Τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του  Δήμου Κιλελέρ με αναπληρωτή τον 

νόμιμο αναπληρωτή του. 

Β. Τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς με αναπληρωτή   τον νόμιμο αναπληρωτή 

του.     

Οι αρμοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι οι εξής: 

Α. Παρακολουθεί το πρόγραμμα υλοποίησης της σύμβασης και συντονίζει τις απαιτούμενες ενέργειες. 

Β. Τροποποιεί όποτε χρειάζεται το παραπάνω πρόγραμμα, στα πλαίσια της παρούσας και πάντα σε θέματα 

που δεν αλλοιώνουν τους ουσιώδεις όρους, αλλά αφορούν σε ζητήματα αποτελεσματικότερης διευθέτησης 

προβλημάτων. 

Γ. Παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών και συντάσσει έκθεση σε 

περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 

Δ. Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει λύση απευθύνεται στα οικεία Δημοτικά Συμβούλια. 

 

Άρθρο 7ο: Ρήτρες 
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Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας σύμβασης διαδημοτικής 

συνεργασίας. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης μπορεί να επιβάλλονται με απόφαση του 

οργάνου παρακολούθησης εφαρμογής των όρων της σύμβασης σε βάρος του συμβαλλόμενου που έκανε την 

παράβαση οι εξής ρήτρες. 

Σύσταση εφαρμογής των όρων. 

Αποζημίωση από τη ζημία που έχει επέλθει από τη μη εφαρμογή των όρων. 

 

Άρθρο 8ο: Διαιτησία 

Σε περίπτωση διαφωνίας των μερών του οργάνου παρακολούθησης της σύμβασης και εφόσον η διαφωνία δεν 

λυθεί ούτε από τα Δημοτικά Συμβούλια, η διαφορά θα λύεται με διαιτησία σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 867 και επόμενα του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν δε ρητά ότι 

ως διαιτητής σε αυτή την περίπτωση οα ορισθεί ο Πρωτοδίκης που θα ορίσει ο Προϊστάμενος του 

Πρωτοδικείου Λάρισας.  

 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε δύο (2) 

αντίτυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Δήμο Κιλελέρ                                         Για το Δήμο Αγιάς 

Αθανάσιος Νασιακόπουλος                                     Αντώνιος Γκουντάρας 

Δήμαρχος                                                             Δήμαρχος 

 

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Γκουντάρα Αντώνιο για την υπογραφή της προγραμματικής 

σύμβασης. 

 

Δ. Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Αγιάς στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης τον 

Αντιδήμαρχο κ. Λέτσιο Βασίλειο, με αναπληρωτή του το δημοτικό σύμβουλο κ. Ριζούλη Στέφανο. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 200/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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