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          Στη Λαμία, σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8 Λαμία), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
οικ.286541/995/6-12-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 12η 
Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία 
δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη 
ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. 
Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    

Θέμα 34  

H.Δ. 
 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Διαβαθμιδικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και του Δήμου Στυλίδας και ορισμός μέλους στο Όργανο Παρακολούθησης  της 
σύμβασης για την  επίβλεψη του υποέργου 1: Μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων – 
αδειοδοτήσεις  της πράξης : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (ΠΑΛΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΣΕΠ)».    

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος  Καραΐσκος     
 
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε τον κ. Δημήτριο Κυρίτση, 
Περιφερειακό Σύμβουλο με τον συνδυασμό της Πλειοψηφίας « Αλλάζουμε στην 
Καρδιά της Ελλάδας», να αναπληρώσει τη Γραμματέα του Περιφερειακού 
Συμβουλίου   κ. Αφροδίτη Μηλίδου,  η οποία απουσιάζει από την τρέχουσα 
συνεδρίαση, λόγω κωλύματος, και ν’ ασκήσει τα καθήκοντα αυτής κατά την τρέχουσα 
συνεδρίαση, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας 
του Περιφερειακού Συμβουλίου (υπ’ αριθμ. 16853/6-4-2011 Υπουργική Απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα 
«Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου» ΦΕΚ Β'/ 
661/20-04-2011 και Α∆Α: 4ΑΓΝΚ-Ζ), το οποίο  αναφέρει αυτολεξεί: «Τον γραμματέα 
όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους παρόντες συμβούλους που 
καλείται από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου». Ο κ. Δημήτριος Κυρίτσης 
αποδέχτηκε την πρόσκληση του Προέδρου και άσκησε χρέη Γραμματέα του 
Περιφερειακού Συμβουλίου για την τρέχουσα 12η Τακτική Συνεδρίαση. 
 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του 
Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  

 
Παρόντες 

ΑΔΑ: ΩΣΡΞ7ΛΗ-2ΑΡ



 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. :Ευθύμιος Καραΐσκος,  

Ευάγγελος Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης 
Τασιός. 

 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 
 

Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος  √ 1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Σύρου Ελένη √  
4 Αργύρης Δημήτριος  √  4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος   √ 6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  
8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας  √ 8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία  √ 
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος  √  
13 Κατσαρός Χαράλαμπος  √ 12 Παπαευσταθίου Παναγιώτης  √ 
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης  √  
16 Κούκουζας Ευάγγελος  √ «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη  √ 16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος   √ «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων   √ «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης   √  «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20   - - 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 22 9 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 17 2 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των 
πενήντα ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα εννέα (39) και με  
δεδομένο ότι λόγω παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ιωάννη Γιανναράκη 
και μη ορκωμοσίας του επόμενου κατά σειρά εκλεγέντος περιφερειακού συμβούλου 
της  η θέση παραμένει κενή,  ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος 
Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε 
η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Μαρούλα Ξηρού. Στη συνεδρίαση 
παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, 
υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
   Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε το λόγο 
στον  εισηγητή του 34υ θέματος ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη 
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιο  Καραΐσκο, ο οποίος έθεσε υπόψη 
του σώματος την  με αριθμ πρωτ. 276848/2726/5-12-2018 εισήγησή του και  ανέφερε 
τα ακόλουθα:  
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ΣΧΕ
Τ
.:  

1. Το Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας 
και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις.  

2. Το Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα τα 
άρθρα 100 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4483/2017 - ΦΕΚ 
107/Α/2017 και το άρθρο 179 του ν.4555/18)  και 278 αυτού. 

3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

4. Το Π.Δ.148/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τo αριθ. 9493/22-11-2018 έγγραφο του Δήμου Στυλίδας 
 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ο Δήμος Στυλίδας δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της 
επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 της πράξης με τίτλο: 
«Δημιουργική Επανάχρηση δημοτικού κτιρίου στη πόλη της Στυλίδας (παλαιά 
βιομηχανία Ελαιουργικής ΚΣΕΠ)» και συγκεκριμένα Του υποέργου: 1) Μελέτες 
ωρίμανσης των σχετικών έργων – αδειοδοτήσεις. Ειδικότερα δεν διαθέτει την 
αναγκαία για την επίβλεψη του προαναφερόμενου υποέργου, στελέχωση της 
Τεχνικής του Υπηρεσίας με ένα Αρχιτέκτονα Μηχανικό (ΠΕ), ένα Πολιτικό Μηχανικό 
(ΠΕ) κι ένα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό (ΠΕ). Υπάρχει 
επομένως αναγκαιότητα διάθεσης με παράλληλα προς τα κύρια καθήκοντά των, 
υπαλλήλων των απαιτουμένων ειδικοτήτων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Για το 
λόγο αυτό απευθύνθηκε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία διαθέτει την 
απαιτούμενη στελέχωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και είναι σε θέση να 
υποστηρίξει το Δήμο Στυλίδας με τη διάθεση ενός Αρχιτέκτονα Μηχανικού (ΠΕ), ενός 
Πολιτικού Μηχανικού (ΠΕ) και ενός Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου 
Μηχανικού (ΠΕ), προκειμένου να οριστούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ως 
συνεπιβλέποντες  του προαναφερόμενου υποέργου.  

 
Δεδομένου ότι, 

1. Η Σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 179 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 
133Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» 

2. Με την παρούσα σύμβαση η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα παρέχει στο 
Δήμο Στυλίδας έναν Αρχιτέκτονα Μηχανικό (ΠΕ), ένα Πολιτικό Μηχανικό (ΠΕ) 
κι ένα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό (ΠΕ) για την  επίβλεψη 
του υποέργου 1: Μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων – αδειοδοτήσεις  της 
πράξης : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (ΠΑΛΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΣΕΠ)» 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

 

1. Την έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Στυλίδας  
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2. Την έγκριση του σχεδίου Διαβαθμιδικής Σύμβασης  

3. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή 
της Διαβαθμιδικής Σύμβασης  

4. Τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου της στο  Όργανο Παρακολούθησης της 
Σύμβασης 

Συνημμένα 
 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
 
 
 
 

Μεταξύ 
 

«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
 

Και 
 

«Δήμου Στυλίδας» 
 
 
 

 

για την επίβλεψη του υποέργου 1: Μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων – 
αδειοδοτήσεις  της πράξης : 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ 
ΣΤΥΛΙΔΑΣ (ΠΑΛΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΣΕΠ)» 
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Λαμία,   -    - 2018

ΑΔΑ: ΩΣΡΞ7ΛΗ-2ΑΡ



 

Στην …………, σήμερα … / …/2018 ημέρα …………………, οι ακόλουθοι 

συμβαλλόμενοι:  

1. Ο Δήμος Στυλίδας, που εδρεύει στην Στυλίδα και εκπροσωπείται κατά το νόμο 

από τον Απόστολο Γκλέτσο, Δήμαρχο Στυλίδας, (1ος συμβαλλόμενος - κύριος 
του έργου).  
2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  που εδρεύει στη Λαμία και εκπροσωπείται κατά 

νόμο από τον Κωνσταντίνο Μπακογιάννη, Περιφερειάρχη Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, (2ος συμβαλλόμενος). 

 

Έχοντας υπόψη:  

1) Το Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχους Α΄) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 

Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 

οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 

ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας 

και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 

άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 179 αυτού 

περί σύναψης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων μεταξύ Δήμων και Περιφερειών.  

2) Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 99, 205 και 206 αυτού περί σύναψης Διαβαθμιδικών 

Συμβάσεων μεταξύ Δήμων και Περιφερειών.  

3) Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4) Το γεγονός ότι είναι κοινή εκτίμηση τόσο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όσο 

και του Δήμου Στυλίδας, ότι είναι αναγκαίο να συνενώσουν τις δυνάμεις τους για την 

υλοποίηση της πράξης  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (ΠΑΛΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΣΕΠ)» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5021557 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

5) Την αριθμ………. /201…… απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την 

οποία εγκρίνεται η σύναψη διαβαθμιδικής σύμβασης με το Δήμο Στυλίδας για την 

υποστήριξη επίβλεψης  του υποέργου 1:  Μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων – 

αδειοδοτήσεις της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5021557 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

6) Την αριθμ. ……../201…… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, με την 

οποία εγκρίνεται η σύναψη διαβαθμιδικής σύμβασης με την Περιφέρεια  Στερεάς 

Ελλάδας για την υποστήριξη επίβλεψης  του υποέργου 1: Μελέτες ωρίμανσης των 
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σχετικών έργων – αδειοδοτήσεις  της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5021557 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

2014-2020» 

 

 
Συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Ο Δήμος Στυλίδας δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της 

επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 της πράξης με 

τίτλο: «Δημιουργική Επανάχρηση δημοτικού κτιρίου στη πόλη της Στυλίδας (παλαιά 

βιομηχανία Ελαιουργικής ΚΣΕΠ)» και συγκεκριμένα Του υποέργου: 1) Μελέτες 

ωρίμανσης των σχετικών έργων – αδειοδοτήσεις. Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι δεν 

διαθέτει την αναγκαία για την επίβλεψη του προαναφερόμενου υποέργου, στελέχωση 

της Τεχνικής του Υπηρεσίας με ένα Αρχιτέκτονα Μηχανικό (ΠΕ), επίσης και ένα 

Πολιτικό Μηχανικό (ΠΕ) και επιπλέον ένα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή 
Μηχανολόγο Μηχανικό (ΠΕ). Υπάρχει αναγκαιότητα διάθεσης με παράλληλα προς 

τα κύρια καθήκοντά των υπαλλήλων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Για το λόγο 

αυτό απευθύνθηκε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία διαθέτει την 

απαιτούμενη στελέχωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και είναι σε θέση να 

υποστηρίξει το Δήμο Στυλίδας με τη διάθεση ενός Αρχιτέκτονα Μηχανικού (ΠΕ), 

επιπλέον ενός Πολιτικού Μηχανικού (ΠΕ) και ενός Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή 

Μηχανολόγου Μηχανικού (ΠΕ), προκειμένου αυτός να ορισθεί από την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου ως συνεπιβλέπων του προαναφερόμενου υποέργου.  

 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Σκοπός - Αντικείμενο της διαβαθμιδικής σύμβασης 
 

Αντικείμενο της παρούσας διαβαθμιδικής σύμβασης είναι η διάθεση τριών 

υπαλλήλων των εξής ειδικοτήτων α) Αρχιτέκτονα Μηχανικό (ΠΕ), β) Πολιτικό 
Μηχανικό (ΠΕ) και γ) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό (ΠΕ), 

από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Στυλίδας 

προκειμένου αυτοί να ορισθούν ως συνεπιβλέποντες για την ενίσχυση της 

Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας (κυρίου του έργου) 

ώστε να επιβλέψει με επάρκεια το υποέργο: Μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων 

– αδειοδοτήσεις με ποσό ένταξης 99.200,00€ με Φ.Π.Α.,  με στόχο την όσο το 

δυνατόν αρτιότερη και πληρέστερη υλοποίησή τους. 
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Το αντικείμενο της εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων θα είναι:  

α) να ελέγχουν ότι οι μελέτες των ειδικοτήτων τους των παραπάνω υποέργων έχουν 

γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές,  

β) να ελέγχουν την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας που διέπει τις 

μελέτες αυτές,  

γ) να ενημερώνουν την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την καταλληλότητα των 

μελετών και  

δ) να υπογράφουν τα τεύχη των μελετών των παραπάνω υποέργων που 

αντιστοιχούν στις ειδικότητές τους και γενικά όλα τα καθήκοντα του επιβλέποντα 

μελέτης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

Η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Στυλίδας θα ορίσει τους παραπάνω υπαλλήλους 

συνεπιβλέποντες των ανωτέρω υποέργων. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2  
Διαδικασία υλοποίησης της διαβαθμιδικής σύμβασης 

 
2.1 Διάθεση τεχνικού προσωπικού 

Με την παρούσα Σύμβαση, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, διαθέτει α) Αρχιτέκτονα 

Μηχανικό (ΠΕ), β) Πολιτικό Μηχανικό (ΠΕ) και γ) Μηχανολόγο Μηχανικό (ΠΕ) ή 

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (ΠΕ) (στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας), προκειμένου να 

υποστηρίξουν την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Στυλίδας στην ανάθεση και 

υλοποίηση του υποέργου: 1) μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων – 

αδειοδοτήσεις της πράξης «Δημιουργική επανάχρηση δημοτικού κτιρίου στην πόλη 

της Στυλίδας (παλαιά βιομηχανία ελαιουργικής ΚΣΕΠ)». Το προσωπικό αυτό ορίζεται 

στον πίνακα του παραρτήματος Ι της παρούσας, ο οποίος υπογράφεται από τον 

Περιφερειάρχη.  

Το προσωπικό διατίθεται στο Δήμο Στυλίδας μόνο ως προς την επίβλεψη των 

αναφερόμενων μελετών και για τη διάρκεια επίβλεψης της σύμβασης του ανωτέρω 

υποέγου. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας της Περιφέρειας στην οποία υπηρετούν τα 

στελέχη που διατίθενται στο Δήμο Στυλίδας συνεχίζει να έχει την ευθύνη έγκρισης 

των αδειών των διατιθέμενων στελεχών.  

Τα στελέχη που θα οριστούν από την Περιφέρεια δύναται να αντικατασταθούν από 

αντίστοιχης ειδικότητας στελέχη της Περιφέρειας, όταν διαπιστώνεται από τον 

Περιφερειάρχη έκτακτη επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη. 

2.2. Υποχρεώσεις συμβαλλομένων.  

2.2.1 Η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Στυλίδας οφείλει να διαθέσει στο 

προσωπικό που της διατίθεται, εάν αυτό καθίσταται απαραίτητο, τα κατάλληλα μέσα 

(χώρους, γραφεία, εξοπλισμό κλπ) που είναι αναγκαία για την άσκηση των 

καθηκόντων τους. 
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2.2.2 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει να διαθέσει τρία στελέχη 

(Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Πολιτικό Μηχανικό και Μηχανολόγο Μηχανικό ή 

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό) προκειμένου να συνδράμουν με αποτελεσματικό τρόπο στην 

επίβλεψη του συγκεκριμένου υποέργου για όσο χρόνο διαρκεί η ανάθεση και 

εκτέλεση της σύμβασης εκτέλεσης αυτού. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 3  

Χρονική διάρκεια της σύμβασης 
 

Η ισχύς της σύμβασης αυτής, αρχίζει με την υπογραφή των συμβαλλόμενων μερών 

και διαρκεί ως την οριστική παραλαβή των μελετών του άρθρου 1 της παρούσας. 

(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/12/2019) 

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα 

Για το υποέργο: 1) μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων – αδειοδοτήσεις της 

πράξης «Δημιουργική επανάχρηση δημοτικού κτιρίου στην πόλη της Στυλίδας 

(παλαιά βιομηχανία ελαιουργικής ΚΣΕΠ)», το αναλυτικό της χρονοδιάγραμμα 

σύμφωνα με την σύμβαση έχει ως εξής: 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος α/

α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ                                  

2 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ                                 

3 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                                 

4 ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΑΥ ΦΑΥ                                 

5 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ                                 

6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                                 

7 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                                 

8 ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                                 

9 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΑΥ ΦΑΥ                                 

10 ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ                                 

13 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ                                 
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ΑΡΘΡΟ 4 
Οικονομικό Αντικείμενο διαβαθμιδικής σύμβασης 

 

Από την παρούσα διαβαθμιδική σύμβαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 

σε κανένα από τους συμβαλλόμενους.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Όργανο Παρακολούθησης της σύμβασης 

 

Ως όργανο παρακολούθησης της σύμβασης, ορίζεται η τριμελής Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται 

από έναν εκπρόσωπο κάθε συμβαλλόμενου μέρους, με τους αναπληρωτές τους που ορίζονται ως 

ακολούθως και από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας:  

Α) Για το Δήμο Στυλίδας:  

Α.1. Ο ……………………………. με αναπληρωτή τον …………………………………………… και  

Α.2. Ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας κύριος Παπαχρήστου 

Κωνσταντίνος ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός.  

Β) Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:  
Ο/Η ………………….., Περιφερειακός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον 

…………………………………………...  

 

Σκοπός του οργάνου παρακολούθησης (τριμελής Επιτροπής) είναι:  

 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 6  

Καταγγελία της σύμβασης 
 

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. 

Κάθε διαφορά μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών που αφορά την εκτέλεση και ερμηνεία των 

όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Ν. 

Φθιώτιδας. 
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Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή 

τους συντάχθηκε το παρόν και αφού διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς υπογράφηκε σε 

δύο (2) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα (1).  

  

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  

Για το Δήμο Στυλίδας 

Ο Δήμαρχος 

 

 

 

Απόστολος Γκλέτσος 

 Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Ο Περιφερειάρχης 

 

 

 

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Πίνακας Στελεχών της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας, που διατίθενται στο Φορέα Υλοποίησης για την Υλοποίηση της παρούσας. 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο στελέχους Ειδικότητα Υπηρεσία από την 
οποία προέρχεται 

Ρόλος στην υλοποίηση της Σύμβασης 

1 Κακάβας Κων/νος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΔΤΕ Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλαδας 

Επιβλέπων των Στατικών Μελετών 
ωρίμανσης των σχετικών έργων – 
αδειοδοτήσεις της πράξης «Δημιουργική 
επανάχρηση δημοτικού κτιρίου στην πόλη 
της Στυλίδας (παλαιά βιομηχανία 
ελαιουργικής ΚΣΕΠ) 

2 Σταματοπούλου Χρυσάφω ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΔΤΕ Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλαδας 

Επιβλέπων των Αρχιτεκτονικών Μελετών 
ωρίμανσης των σχετικών έργων – 
αδειοδοτήσεις της πράξης «Δημιουργική 
επανάχρηση δημοτικού κτιρίου στην πόλη 
της Στυλίδας (παλαιά βιομηχανία 
ελαιουργικής ΚΣΕΠ) 

3 Μαραζιάρης Σπύρος ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΔΤΕ Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλαδας 

Επιβλέπων των Η/Μ Μελετών ωρίμανσης 
των σχετικών έργων – αδειοδοτήσεις της 
πράξης «Δημιουργική επανάχρηση 
δημοτικού κτιρίου στην πόλη της Στυλίδας 
(παλαιά βιομηχανία ελαιουργικής ΚΣΕΠ) 

 

 

ΑΔΑ: ΩΣΡΞ7ΛΗ-2ΑΡ



 
 
 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
Ομόφωνα, 1. εγκρίνει τη σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Στυλίδας, 2. εγκρίνει  το σχέδιο  Διαβαθμιδικής 
Σύμβασης, 3.  εξουσιοδοτεί  τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή 
της Διαβαθμιδικής Σύμβασης  και 4. ορίζει  έναν (1) εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή 
του στο  Όργανο Παρακολούθησης της Σύμβασης, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης, ως 
ακολούθως: 

o Τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Αργυρίου με αναπληρωτή του τον 
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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Μεταξύ 
 

«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
 

Και 
 

«Δήμου Στυλίδας» 
 
 
 

 

για την επίβλεψη του υποέργου 1: Μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων – 

αδειοδοτήσεις  της πράξης : 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ 

ΣΤΥΛΙΔΑΣ (ΠΑΛΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΣΕΠ)» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λαμία,   -    - 2018
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Στην …………, σήμερα … / …/2018 ημέρα …………………, οι ακόλουθοι 

συμβαλλόμενοι:  

1. Ο Δήμος Στυλίδας, που εδρεύει στην Στυλίδα και εκπροσωπείται κατά το νόμο 

από τον Απόστολο Γκλέτσο, Δήμαρχο Στυλίδας, (1ος συμβαλλόμενος - κύριος 
του έργου).  
2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  που εδρεύει στη Λαμία και εκπροσωπείται κατά 

νόμο από τον Κωνσταντίνο Μπακογιάννη, Περιφερειάρχη Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, (2ος συμβαλλόμενος). 

 

Έχοντας υπόψη:  

1) Το Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχους Α΄) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 

Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 

οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 

ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας 

και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 

άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 179 αυτού 

περί σύναψης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων μεταξύ Δήμων και Περιφερειών.  

2) Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 99, 205 και 206 αυτού περί σύναψης Διαβαθμιδικών 

Συμβάσεων μεταξύ Δήμων και Περιφερειών.  

3) Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4) Το γεγονός ότι είναι κοινή εκτίμηση τόσο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όσο 

και του Δήμου Στυλίδας, ότι είναι αναγκαίο να συνενώσουν τις δυνάμεις τους για την 

υλοποίηση της πράξης  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (ΠΑΛΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΣΕΠ)» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5021557 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

5) Την αριθμ………. /201…… απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την 

οποία εγκρίνεται η σύναψη διαβαθμιδικής σύμβασης με το Δήμο Στυλίδας για την 

υποστήριξη επίβλεψης  του υποέργου 1:  Μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων – 

αδειοδοτήσεις της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5021557 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

6) Την αριθμ. ……../201…… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, με την 

οποία εγκρίνεται η σύναψη διαβαθμιδικής σύμβασης με την Περιφέρεια  Στερεάς 

Ελλάδας για την υποστήριξη επίβλεψης  του υποέργου 1: Μελέτες ωρίμανσης των 
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σχετικών έργων – αδειοδοτήσεις  της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5021557 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

2014-2020» 

 

 
Συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Ο Δήμος Στυλίδας δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της 

επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 της πράξης με 

τίτλο: «Δημιουργική Επανάχρηση δημοτικού κτιρίου στη πόλη της Στυλίδας (παλαιά 

βιομηχανία Ελαιουργικής ΚΣΕΠ)» και συγκεκριμένα Του υποέργου: 1) Μελέτες 

ωρίμανσης των σχετικών έργων – αδειοδοτήσεις. Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι δεν 

διαθέτει την αναγκαία για την επίβλεψη του προαναφερόμενου υποέργου, στελέχωση 

της Τεχνικής του Υπηρεσίας με ένα Αρχιτέκτονα Μηχανικό (ΠΕ), επίσης και ένα 

Πολιτικό Μηχανικό (ΠΕ) και επιπλέον ένα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή 
Μηχανολόγο Μηχανικό (ΠΕ). Υπάρχει αναγκαιότητα διάθεσης με παράλληλα προς 

τα κύρια καθήκοντά των υπαλλήλων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Για το λόγο 

αυτό απευθύνθηκε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία διαθέτει την 

απαιτούμενη στελέχωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και είναι σε θέση να 

υποστηρίξει το Δήμο Στυλίδας με τη διάθεση ενός Αρχιτέκτονα Μηχανικού (ΠΕ), 

επιπλέον ενός Πολιτικού Μηχανικού (ΠΕ) και ενός Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή 

Μηχανολόγου Μηχανικού (ΠΕ), προκειμένου αυτός να ορισθεί από την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου ως συνεπιβλέπων του προαναφερόμενου υποέργου.  

 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Σκοπός - Αντικείμενο της διαβαθμιδικής σύμβασης 
 

Αντικείμενο της παρούσας διαβαθμιδικής σύμβασης είναι η διάθεση τριών 

υπαλλήλων των εξής ειδικοτήτων α) Αρχιτέκτονα Μηχανικό (ΠΕ), β) Πολιτικό 
Μηχανικό (ΠΕ) και γ) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό (ΠΕ), 

από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Στυλίδας 

προκειμένου αυτοί να ορισθούν ως συνεπιβλέποντες για την ενίσχυση της 

Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας (κυρίου του έργου) 

ώστε να επιβλέψει με επάρκεια το υποέργο: Μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων 

– αδειοδοτήσεις με ποσό ένταξης 99.200,00€ με Φ.Π.Α.,  με στόχο την όσο το 

δυνατόν αρτιότερη και πληρέστερη υλοποίησή τους. 

 

ΑΔΑ: ΩΣΡΞ7ΛΗ-2ΑΡ



Το αντικείμενο της εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων θα είναι:  

α) να ελέγχουν ότι οι μελέτες των ειδικοτήτων τους των παραπάνω υποέργων έχουν 

γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές,  

β) να ελέγχουν την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας που διέπει τις 

μελέτες αυτές,  

γ) να ενημερώνουν την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την καταλληλότητα των 

μελετών και  

δ) να υπογράφουν τα τεύχη των μελετών των παραπάνω υποέργων που 

αντιστοιχούν στις ειδικότητές τους και γενικά όλα τα καθήκοντα του επιβλέποντα 

μελέτης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

Η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Στυλίδας θα ορίσει τους παραπάνω υπαλλήλους 

συνεπιβλέποντες των ανωτέρω υποέργων. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2  
Διαδικασία υλοποίησης της διαβαθμιδικής σύμβασης 

 
2.1 Διάθεση τεχνικού προσωπικού 

Με την παρούσα Σύμβαση, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, διαθέτει α) Αρχιτέκτονα 

Μηχανικό (ΠΕ), β) Πολιτικό Μηχανικό (ΠΕ) και γ) Μηχανολόγο Μηχανικό (ΠΕ) ή 

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (ΠΕ) (στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας), προκειμένου να 

υποστηρίξουν την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Στυλίδας στην ανάθεση και 

υλοποίηση του υποέργου: 1) μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων – 

αδειοδοτήσεις της πράξης «Δημιουργική επανάχρηση δημοτικού κτιρίου στην πόλη 

της Στυλίδας (παλαιά βιομηχανία ελαιουργικής ΚΣΕΠ)». Το προσωπικό αυτό ορίζεται 

στον πίνακα του παραρτήματος Ι της παρούσας, ο οποίος υπογράφεται από τον 

Περιφερειάρχη.  

Το προσωπικό διατίθεται στο Δήμο Στυλίδας μόνο ως προς την επίβλεψη των 

αναφερόμενων μελετών και για τη διάρκεια επίβλεψης της σύμβασης του ανωτέρω 

υποέγου. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας της Περιφέρειας στην οποία υπηρετούν τα 

στελέχη που διατίθενται στο Δήμο Στυλίδας συνεχίζει να έχει την ευθύνη έγκρισης 

των αδειών των διατιθέμενων στελεχών.  

Τα στελέχη που θα οριστούν από την Περιφέρεια δύναται να αντικατασταθούν από 

αντίστοιχης ειδικότητας στελέχη της Περιφέρειας, όταν διαπιστώνεται από τον 

Περιφερειάρχη έκτακτη επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη. 

2.2. Υποχρεώσεις συμβαλλομένων.  

2.2.1 Η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Στυλίδας οφείλει να διαθέσει στο 

προσωπικό που της διατίθεται, εάν αυτό καθίσταται απαραίτητο, τα κατάλληλα μέσα 

(χώρους, γραφεία, εξοπλισμό κλπ) που είναι αναγκαία για την άσκηση των 

καθηκόντων τους. 
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2.2.2 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει να διαθέσει τρία στελέχη 

(Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Πολιτικό Μηχανικό και Μηχανολόγο Μηχανικό ή 

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό) προκειμένου να συνδράμουν με αποτελεσματικό τρόπο στην 

επίβλεψη του συγκεκριμένου υποέργου για όσο χρόνο διαρκεί η ανάθεση και 

εκτέλεση της σύμβασης εκτέλεσης αυτού. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 3  

Χρονική διάρκεια της σύμβασης 
 

Η ισχύς της σύμβασης αυτής, αρχίζει με την υπογραφή των συμβαλλόμενων μερών 

και διαρκεί ως την οριστική παραλαβή των μελετών του άρθρου 1 της παρούσας. 

(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/12/2019) 

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα 

Για το υποέργο: 1) μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων – αδειοδοτήσεις της 

πράξης «Δημιουργική επανάχρηση δημοτικού κτιρίου στην πόλη της Στυλίδας 

(παλαιά βιομηχανία ελαιουργικής ΚΣΕΠ)», το αναλυτικό της χρονοδιάγραμμα 

σύμφωνα με την σύμβαση έχει ως εξής: 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος α/

α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1/2 
μήνα 

1 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ                                  

2 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ                                 

3 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                                 

4 ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΑΥ ΦΑΥ                                 

5 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ                                 

6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                                 

7 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                                 

8 ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                                 

9 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΑΥ ΦΑΥ                                 

10 ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ                                 

13 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ                                 
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ΑΡΘΡΟ 4 
Οικονομικό Αντικείμενο διαβαθμιδικής σύμβασης 

 

Από την παρούσα διαβαθμιδική σύμβαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 

σε κανένα από τους συμβαλλόμενους.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Όργανο Παρακολούθησης της σύμβασης 

 

Ως όργανο παρακολούθησης της σύμβασης, ορίζεται η τριμελής Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται 

από έναν εκπρόσωπο κάθε συμβαλλόμενου μέρους, με τους αναπληρωτές τους που ορίζονται ως 

ακολούθως και από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας:  

Α) Για το Δήμο Στυλίδας:  

Α.1. Ο ……………………………. με αναπληρωτή τον …………………………………………… και  

Α.2. Ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας κύριος Παπαχρήστου 

Κωνσταντίνος ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός.  

Β) Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:  
Ο/Η ………………….., Περιφερειακός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον 

…………………………………………...  

 

Σκοπός του οργάνου παρακολούθησης (τριμελής Επιτροπής) είναι:  

 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 6  

Καταγγελία της σύμβασης 
 

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. 

Κάθε διαφορά μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών που αφορά την εκτέλεση και ερμηνεία των 

όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Ν. 

Φθιώτιδας. 
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Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή 

τους συντάχθηκε το παρόν και αφού διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς υπογράφηκε σε 

δύο (2) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα (1).  

  

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  

Για το Δήμο Στυλίδας 

Ο Δήμαρχος 

 

 

 

Απόστολος Γκλέτσος 

 Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Ο Περιφερειάρχης 

 

 

 

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Πίνακας Στελεχών της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας, που διατίθενται στο Φορέα Υλοποίησης για την Υλοποίηση της παρούσας. 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο στελέχους Ειδικότητα Υπηρεσία από την 
οποία προέρχεται 

Ρόλος στην υλοποίηση της Σύμβασης 

1 Κακάβας Κων/νος ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΔΤΕ Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλαδας 

Επιβλέπων των Στατικών Μελετών 
ωρίμανσης των σχετικών έργων – 
αδειοδοτήσεις της πράξης «Δημιουργική 
επανάχρηση δημοτικού κτιρίου στην πόλη 
της Στυλίδας (παλαιά βιομηχανία 
ελαιουργικής ΚΣΕΠ) 

2 Σταματοπούλου Χρυσάφω ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΔΤΕ Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλαδας 

Επιβλέπων των Αρχιτεκτονικών Μελετών 
ωρίμανσης των σχετικών έργων – 
αδειοδοτήσεις της πράξης «Δημιουργική 
επανάχρηση δημοτικού κτιρίου στην πόλη 
της Στυλίδας (παλαιά βιομηχανία 
ελαιουργικής ΚΣΕΠ) 

3 Μαραζιάρης Σπύρος ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΔΤΕ Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλαδας 

Επιβλέπων των Η/Μ Μελετών ωρίμανσης 
των σχετικών έργων – αδειοδοτήσεις της 
πράξης «Δημιουργική επανάχρηση 
δημοτικού κτιρίου στην πόλη της Στυλίδας 
(παλαιά βιομηχανία ελαιουργικής ΚΣΕΠ) 
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