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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

97/2016 

από το πρακτικό της 10
ης

/ 28.06.2016 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 3
ο
:  Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου 

Αγιάς και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την άσκηση αρμοδιοτήτων Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 28 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 5904/24.06.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 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, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος 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. Γιαννουλέα Χριστίνα 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Ζιούλη Αναστασία 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κούκας Γεώργιος 9. Μάρκου Σωτήριος 

10. Λέτσιος Βασίλειος 11. Ολύμπιος Αθανάσιος 

12. Ριζούλης Στέφανος 13. Σκαρκάλης Χρήστος 

14. Σουλιώτης Θεόδωρος 15. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

16. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 17. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

18. Αράπης Χρήστος 19. Βατζιάς Αντίγονος 

20. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 21. Καλαγιάς Γρηγόριος 

22. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 23. Μασούρας Γεώργιος 

24. Μπάτσικας Βασίλειος 25. Μπεϊνάς Αντώνιος 

26. Σιμούλης Θωμάς 27. Σμυρλής Βασίλειος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Νικόλαος Κολοβός (Καστρίου), Ευάγγελος 

Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς) και Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής 

Προστασίας Δημήτριος Παπακώστας και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 

και Πολιτισμού Θεόδωρος Γκασδράνης. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

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

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 3
ο
:  Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου 

Αγιάς και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την άσκηση αρμοδιοτήτων Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα, που έθεσε 

υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Βάσει των διατάξεων του άρθρου 99 του Ν. 3852/10, 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 
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ονόματα των συμβαλλόμενων φορέων ή με άλλο όνομα δηλωτικό της γεωγραφικής ενότητας των φορέων 

αυτών. 

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.» 

 

Επιπλέον βάσει των διατάξεων του άρθρου 222 του Ν.3463-06 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας): «Για τη 

μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών 

κάθε είδους, οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα 

των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ……. μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το 

Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, 

μεμονωμένα ή από κοινού». 

 

Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου:  «4. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων και 

στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων οργανισμών και φο-

ρέων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλον, καθώς και η παραχώρηση 

της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων». 

 

Ο Δήμος μας διαθέτει συγκροτημένη τεχνική υπηρεσία, η οποία όμως αποτελείται μόνο από δύο υπαλλήλους 

με αποτέλεσμα να μην διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσει τον 

προγραμματισμό, τη σχεδίαση και την παρακολούθηση του συνόλου των απαιτούμενων κάθε φορά έργων, 

μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών του Δ. Αγιάς..   

 

Ο Δήμος Αγιάς, λοιπόν, έχει την ανάγκη της υποστήριξης της τεχνικής υπηρεσίας του και την υποστήριξη 

μέρους των αρμοδιοτήτων του άρθρου 75 Ι, του ν. 3463/06  σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και 

της εγγύτητας, με στόχο την  προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της 

ποιότητας ζωής της  τοπικής κοινωνίας, που αφορά ιδίως σε τεχνικά έργα.  

 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα η Δ/νση Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας 

διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της Τεχνικής του Υπηρεσίας με επάρκεια ειδικοτήτων και είναι σε θέση 

να υποστηρίξει το Δήμο Αγιάς μέσω σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας, για την υλοποίηση έργων, 

μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, για τα οποία υπάρχει αδυναμία εκτέλεσής τους από το Δήμο Αγιάς, είτε 

λόγω έλλειψης ειδικοτήτων π.χ. ηλεκτρολόγου μηχ/κου, μηχανολόγοι μηχ/κου, αρχιτέκτονα μηχ/κου κτλ, είτε 

λόγω του μικρού αριθμού στελεχών του. 

 

Έπειτα από επαφές με τη Περιφέρειας Θεσσαλίας διαπιστώθηκε ότι υπάρχει το ενδιαφέρον και η δυνατότητα 

για τη σύναψη σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, με το ανωτέρω αντικείμενο. Για το σκοπό αυτό 

παραθέτω υπόψη του συμβουλίου σχέδιο σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, με τη Περιφέρεια Θεσσαλίας, 

για την άσκηση αρμοδιοτήτων Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 

Έχοντας υπόψη:   

 Το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) 

 Το άρθρο 222 του Ν.3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) 

 Το σχέδιο σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας  

 

Εισηγούμαι να αποφασίσετε: 

1. Την σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του Δήμου Αγιάς με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για 

την άσκηση αρμοδιοτήτων τεχνικής υπηρεσίας.  

2. Να εγκρίνετε το σχέδιο της Σύμβασης  Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 

3. Να εξουσιοδοτήσετε το Δήμαρχο Αγιάς για την υπογραφή της Σύμβασης. 

4. Να ορίσετε έναν εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του για την παρακολούθηση του αντικειμένου της 

σύμβασης».  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση της Προϊστάμενης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

- τις διατάξεις του άρθρου 222 του του ν.3463/06 (Α' 114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 99 του ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- το σχέδιο σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
(με την απόλυτη πλειοψηφία  των μελών)  

 
1. Εγκρίνουμε την σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του Δήμου Αγιάς με την Περιφέρεια 

Θεσσαλίας για την άσκηση αρμοδιοτήτων τεχνικής υπηρεσίας, που αρχίζει με την υπογραφή της και 

διαρκεί μέχρι και ένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 

αποφασίζει την διάλυσή της. 

  

2. Εγκρίνουμε το σχέδιο της Σύμβασης  Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας που έχει ως εξής: 

Σχέδιο Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την άσκηση αρμοδιοτήτων Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
ΑΔΑ: ……………………… 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ  ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(Άρθρο 222 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. -Άρθρο 99 Ν. 3852/2010) 

 

Στην Λάρισα σήμερα …/…/2016 ημέρα …………………, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:  

1. Ο Δήμος Αγιάς, που εδρεύει επί της οδού Καλ. Αλεξούλη 27, Αγιά και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Γκουντάρα 

Αντώνιο, Δήμαρχο Αγιάς, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με αριθμό ……/2016 η οποία 

εκδόθηκε με την αυξημένη πλειοψηφία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (1ος συμβαλλόμενος - κύριος του έργου).  

2. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας  που εδρεύει στη επί της οδού Κουμουνδούρου με Παπαναστασίου, Λάρισα  και εκπροσωπείται κατά 

νόμο από τον Αγοραστό Κωνσταντίνο, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Θεσσαλίας με αριθμό ……../2016,  η οποία εκδόθηκε με την αυξημένη πλειοψηφία που προβλέπεται από τις 

σχετικές διατάξεις (2ος συμβαλλόμενος) 

λαμβάνοντας υπόψη ιδίως: 

1) τις διατάξεις των άρθρων 95, 99, και 206 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2) Το άρθρο 222 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3) Το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη του Δήμου Αγιάς για την υποστήριξη της τεχνικής του υπηρεσίας για την υλοποίηση 

έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών και το γεγονός ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα η Δ/νση Τεχνικών έργων 

της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της Τεχνικής του Υπηρεσίας με επάρκεια ειδικοτήτων και 

είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο Αγιάς. 

4) Την αριθμ. ……../2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής 

Συνεργασίας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας.  

5) Την αριθμ. ……../2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Σύμβασης 

Διαβαθμιδικής  Συνεργασίας με το Δήμο  Αγιάς.  

 

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο Δήμος Αγιάς διαθέτει συγκροτημένη τεχνική υπηρεσία, η οποία όμως αποτελείται μόνο από δύο υπαλλήλους με αποτέλεσμα να 

μην διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσει τον προγραμματισμό, τη σχεδίαση και την 

παρακολούθηση του συνόλου των απαιτούμενων κάθε φορά έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών του Δ. Αγιάς.   

Ο Δήμος Αγιάς, λοιπόν, έχει την ανάγκη της υποστήριξης της τεχνικής υπηρεσίας του και την υποστήριξη μέρους των 

αρμοδιοτήτων του άρθρου 75 Ι, του ν. 3463/06  σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την  

προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της  τοπικής κοινωνίας. 

Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα η Δ/νση Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας 

Λάρισας διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της Τεχνικής της Υπηρεσίας με επάρκεια ειδικοτήτων.  Για το λόγο αυτό ο Δήμος 

Αγιάς έχει απευθυνθεί στη Περιφέρεια Θεσσαλίας που είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο, για την υλοποίηση έργων, μελετών, 

υπηρεσιών και προμηθειών, για τα οποία υπάρχει αδυναμία εκτέλεσής τους από τον ίδιο, είτε λόγω έλλειψης ειδικοτήτων π.χ. 

ηλεκτρολόγου μηχ/κου, μηχανολόγοι μηχ/κου, αρχιτέκτονα μηχ/κου κτλ, είτε λόγω του μικρού αριθμού στελεχών του Τμήματος 

Τεχνικών υπηρεσιών.   

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Σκοπός - Αντικείμενο της σύμβασης 

Η Περιφέρεια  Θεσσαλίας / Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ο Δήμος Αγιάς συνάπτουν μεταξύ τους την παρούσα Σύμβαση 

Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την άσκηση αρμοδιοτήτων Τεχνικής Υπηρεσίας.  

Συγκεκριμένα:  

Ο Δήμος Αγιάς αναλαμβάνει να λειτουργεί ως δικαιούχος έναντι της αρμόδιας υπηρεσίας που χρηματοδοτεί την πράξη (μελέτη, 

έργο, υπηρεσία, προμήθεια), ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις που ορίζονται στους όρους χρηματοδότησης της κάθε πράξης και 

στις απαιτήσεις του φορέα που την  χρηματοδοτεί. Η λειτουργία της αναθέτουσας αρχής γίνεται από το Δήμο Αγιάς (κύριο του 

έργου) καθώς και η οικονομική διαχείριση της πράξης. Ο Δήμος Αγιάς ορίζει τον υπεύθυνο της πράξης, ο οποίος έχει τη συνολική 

ευθύνη της οργάνωσης της υλοποίησης της πράξης καθώς και της υποβολής αναφορών στον φορέα που την χρηματοδοτεί όπου 

αυτό απαιτείται. Όργανα της αναθέτουσας αρχής είναι τα αρμόδια όργανα του Δήμου Αγιάς (κυρίου του έργου). 

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας είναι η άσκηση αρμοδιοτήτων Τεχνικής Υπηρεσίας για τον 

προγραμματισμό, τη σχεδίαση και την παρακολούθηση έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών που πρόκειται να υλοποιηθούν 

από το Δήμο Αγιάς ακολουθώντας μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

Α) Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναλαμβάνει δια των αρμοδίων υπηρεσιών της και συγκεκριμένα με την Δ/νση Τεχνικών έργων 

της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας να ασκήσει το ρόλο της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας για τα έργα, 

μελέτες, υπηρεσίες και προμήθειες τόσο στη διάρκεια της ανάθεσης της σύμβασης σε ανάδοχο όσο και στην παρακολούθηση και 

διοίκηση της σύμβασης (επίβλεψη / παρακολούθηση / παραλαβή).  

Β) Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα η Δ/νση Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας διαθέτει το 

τεχνικό προσωπικό του για την υλοποίηση των πράξεων που εκτελεί ο Δήμος Αγιάς με σκοπό την ενίσχυση της 

Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς (κυρίου του έργου) ώστε να 

επιβλέψει/παρακολουθήσει/παραλάβει με επάρκεια την πράξη με στόχο την όσο το δυνατόν αρτιότερη και πληρέστερη υλοποίησή 

του. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Διαδικασία υλοποίησης της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας 

2.1 Τρόπος άσκησης μεταφερόμενης αρμοδιότητας και απασχόληση προσωπικού της περίπτωσης (Α) του άρθρου 1 

Κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Δήμου Αγιάς και εφόσον διαπιστωθεί αδυναμία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αγιάς για την εκτέλεση συγκεκριμένης πράξης, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας θα ασκεί το 

ρόλο της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας για την υλοποίηση των συγκεκριμένων πράξεων για τις οποίες θα διαθέσει το 

επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα για την άσκηση του ρόλου αυτού. 
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Στο πλαίσιο υλοποίησης του ρόλου της Διευθύνουσας υπηρεσίας  η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναλαμβάνει την άσκηση του ρόλου της 

Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας με στελέχη της ή και την αξιοποίηση των στελεχών του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Αγιάς μέχρι και την οριστική παραλαβή του πράξεων. 

Ο Δήμος Αγιάς, προκειμένου να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος η ανάθεση της σύμβασης και η υλοποίηση των πράξεων, 

παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση στα στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Επίσης 

έχει την ευθύνη της λειτουργίας των αρμόδιων οργάνων της αναθέτουσας αρχής τόσο για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 

διαδικασίας όσο και την υπογραφή. Επίσης ορίζει συγκεκριμένα στελέχη του για κάθε πράξη, επιφορτισμένα με την υποχρέωση της 

συνεργασίας με τα στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.   

 

2.2 Διάθεση τεχνικού προσωπικού της περίπτωσης (Β) του άρθρου 1 

Με την παρούσα Σύμβαση, η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει προσωπικό της (στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας), προκειμένου να υποστηρίξουν την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αγιάς στην υλοποίηση πράξεων. 

Το προσωπικό αυτό ορίζεται κατά περίπτωση κατά την κρίση του Διευθυντή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ή του αρμόδιου 

προϊστάμενου τμήματος. Το προσωπικό που διατίθεται στο Δήμο Αγιάς υπάγεται διοικητικά μόνο ως προς την εκτέλεση των 

υπηρεσιακών καθηκόντων του στον προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς για τη διάρκεια ανάθεσης και 

επίβλεψης της σύμβασης των πράξεων που του ανατίθενται. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας της Περιφέρειας  στην οποία 

υπηρετούν τα στελέχη που διατίθενται στο Δήμο Αγιάς συνεχίζει να έχει την ευθύνη έγκρισης των αδειών των διατιθέμενων 

στελεχών.  

Τα στελέχη που ορίζονται κατά περίπτωση κατά την κρίση του Διευθυντή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων δύναται να αντικατασταθούν 

από αντίστοιχης ειδικότητας στελέχη της Περιφέρειας, όταν διαπιστώνεται έκτακτη επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της διάθεσης τεχνικού προσωπικού οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων είναι οι ακόλουθες:  

2.2.1 Ο Δήμος Αγιάς (κύριος του έργου), με την έγκριση χρηματοδότησης της πράξης, αναλαμβάνει να λειτουργεί ως δικαιούχος 

έναντι της αρμόδιας υπηρεσίας που χρηματοδοτεί την πράξη (μελέτη, έργο, υπηρεσία, προμήθεια), ανταποκρινόμενος στις 

απαιτήσεις που ορίζονται στους όρους χρηματοδότησης της κάθε πράξης και στις απαιτήσεις του φορέα που την  χρηματοδοτεί, 

όπου αυτό απαιτείται. Η λειτουργία της αναθέτουσας/προϊσταμένης αρχής γίνεται από το Δήμο Αγιάς (κύριο του έργου) οι 

υπηρεσίες του οποίου ασκούν τόσο το ρόλο της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας όσο και της οικονομικής διαχείρισης της 

πράξης. Ο Δήμος Αγιάς ορίζει τον υπεύθυνο του έργου, ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης της υλοποίησης της 

πράξης καθώς και της υποβολής αναφορών στον αρμόδιο φορέα χρηματοδότησης. Όργανα της αναθέτουσας αρχής είναι τα 

αρμόδια όργανα του Δήμου Αγιάς (κυρίου του έργου). Η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς οφείλει να διαθέσει στο 

προσωπικό που της διατίθεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας τα κατάλληλα μέσα (χώρους, γραφεία, εξοπλισμό κλπ) που είναι 

αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων που τους αναθέτει στο πλαίσιο της πράξης. 

2.2.2 Η Περιφέρεια  Θεσσαλίας / Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας αναλαμβάνει να διαθέσει τεχνικό προσωπικό με κατάλληλες 

ειδικότητες προκειμένου να συνδράμουν με αποτελεσματικό τρόπο στην επίβλεψη/ παρακολούθηση/ παραλαβή των πράξεων για 

όσο χρόνο διαρκεί η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 3  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και ένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη με απόφαση 

του αρμοδίου οργάνου του αποφασίζει την διάλυση της παρούσας σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 4  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης με τις αποφάσεις των συμβαλλομένων ορίζεται Επιτροπή Παρακολούθησης 

των όρων της σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας, η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε συμβαλλόμενο με τον 

αναπληρωτή του. Υπεύθυνος για την εκπροσώπηση της Επιτροπής έναντι τρίτων ορίζεται ο εκπρόσωπος του Δήμου Αγιάς που είναι 

ο κύριος του έργου. Η Επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να 

αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Σκοπός του οργάνου 

παρακολούθησης ειδικότερα είναι:  
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 Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για την εφαρμογή των όρων της σύμβασης.  

 Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή της.  

 Η παρακολούθηση υλοποίησης και η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αφορούν την πορεία της.  

ΑΡΘΡΟ 5 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας πραγματοποιείται μετά από απόφαση των αρμοδίων 

οργάνων (Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου αντίστοιχα) των συμβαλλομένων μερών. 

Τυχόν λειτουργικές δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας που θα απαιτηθούν θα 

καλύπτονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς (κύριος του έργου).  

 
ΑΡΘΡΟ 6 

 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις 

υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση.  

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους συντάχθηκε η παρούσα 

σύμβαση, που αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς, υπογράφηκε σε 2 πρωτότυπα.  

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ      
 

Κωνσταντίνος Αγοραστός                                         

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ 
 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

 
 

 

3. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς για την υπογραφή της Σύμβασης. 

 

4. Ορίζουμε εκπρόσωπο του Δήμου Αγιάς τον δημοτικό σύμβουλο Σουλιώτη Θεόδωρο με αναπληρωτή 

του, την δημοτική σύμβουλο Γιαννουλέα Χριστίνα για την παρακολούθηση του αντικειμένου της 

σύμβασης.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 97/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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