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          Στη Λαμία, σήμερα 26 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ, 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.: 262305/ 944 /20.11.2019 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Ηλία Σανίδα, στην 10η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Χ. Σπανό, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς 
και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των 
ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    

Θέμα  35ο 
     Η.Δ. 

Σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
και του Δήμου Αγράφων για την Πράξη «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ» 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας 

Σανίδας, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  
 

Παρόντες 
➢ Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός 
➢ Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας 
➢ Η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σοφία Αγγελοπούλου- Παπανικολάου 
➢ Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου: κ. Δρόσος Παρασκευάς  
➢ Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ.: Γεώργιος Δελμούζος, Γεώργιος Κελαϊδίτης, Ηλίας 

Κυρμανίδης, Φανή Παπαθωμά, & Αριστείδης Τασιός. 
➢ Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
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Περιφερειακές Παρατάξεις Περιφερειακές Παρατάξεις

"Επιμένουμε στην καρδιά

 της Ελλάδας"
Παρών/ούσα Απών/ούσα

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"
Παρών/ούσα Απών/ούσα

Σύνολο Συμβούλων

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"

11 1

"Στερεά Υπεροχής" Παρών/ούσα Απών/ούσα

19 1

Α/Α "Πατρίδα μας η Στερεά" Παρών/ούσα Απών/ούσα

Σύνολο Συμβούλων

 "Στερεά Υπεροχής"
7 0

Α/Α "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας" Παρών/ούσα Απών/ούσα

Σύνολο Συμβούλων

 "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας"
3 0

Σύνολο Συμβούλων

 "Πατρίδα μας η Στερεά"
6 0

Α/Α "Ελεύθερη Στερεά" Παρών Απών

Α/Α
"Ελληνική Αυγή για τη Στερεά" Παρών Απών

Σύνολο Συμβούλων "Ελεύθερη Στερεά" 1 0

1 0
Α/Α Παρούσα Απούσα

Σύνολο Συμβούλων "Αριστερή Παρέμβαση στη 

Στερεά Ελλάδα"
1 0

Α/Α Α/Α

1 √ 1 √

2 √ 2 √

3 √ 3 Γκάβαλης Σταμάτης √

4 √ 4 √

5 √ 5 √

6 √ 6 √

7 √ 7 √

8 √ 8 √

9 √ 9 √

10 √ 10 √

11 √ 11 √

12 √ 12 √

13 √

14 √

15 √ Α/Α

16 √ 1 Ακριώτου Θεοδώρα √

17 √ 2 Αναγνωστάκης Δημήτριος √

18 √ 3 Λάμπου Σπυρίδων √

19 √ 4 Μελισσάρης Ιωάννης √

20 √ 5 Μπερμπερης Μωυσής √

6 Παρασκευάς Δρόσος 
√

7 Σκούρας Γεώργιος √

1 Βελισσαρίου Αναστάσιος √

2 Γέμελος Εμμανουήλ √

3 Μπατζελή Κατερίνα √ 1 Καραβασίλη Ιουλία √

4 Μπέτσιος Νικόλαος √ 2 Μπασδέκης Κων/νος √

5 Σωτηρόπουλος Κωνσταντινος √ 3 Χρονάς Αναστάσιος √

6 Φακος Χαράλαμπος √

1
√

1 Γιώτης Χαράλαμπος √

1 Πολυζώη Νίκη √

Αναγνώστου Μαρία Αγγελοπούλου- Παπανικολάου Σοφία 

Αποστολόπουλος Κων/νος Αχινιώτης Χριστόφορος 

Βαρδακώστας Κων/νος

Βουρδάνος Δημήτριος Γκλέτσος Απόστολος 

Γαλάνης  Κων/νος Δαύρης Ανδρέας 

Δελμούζος Γεώργιος Δούρος Χρήστος

Καλαντζή Αικατερίνη Δρένιος Σωτήριος 

Καραγιάννης Κων/νος Καρύκα Άννα 

Καρακάντζας Αθανάσιος Κοντου Πηνελόπη 

Κελαϊδίτης Γεώργιος Κοροπούλη-Κατσιμίχα Βασιλική

Κούκουζας Ευάγγελος Πατσιούρας Γεώργιος 

Κυρμανίδης Ηλίας Σιαλμάς Βασίλειος 

Μπακομήτρος Κων/νος

Μπουρμάς Ηλίας 

Παπαθωμά Φανή 

Περγαντάς Ιωάννης 

Σανίδας Ηλίας

Σανιδάς Χαράλαμπος

Τασιός Αριστείδης

Τοούλιας Ανδρέας 

Βούλγαρης Αντώνιος 

Σύνολο Συμβούλων

 "Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων "Ελληνική Αυγή για 

τη Στερεά"

"Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα"

 
 
Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα (51) 
Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα εννιά (49), (βάσει του αρ. πρωτ. 
265609/960/26.11.2019 πρωτοκόλλου ορκωμοσίας του κ. Σταμάτη Γκάβαλη, πλέον έχει ορκιστεί το 
σύνολο του Περιφερειακού Συμβουλίου) ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, κ. Ασημίνα Μπακάρα. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός 
Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
Κατά την διάρκεια της συζήτησης και την ψήφιση 35ου θέματος αποχώρησε από την αίθουσα ο 
Περιφερειακός Σύμβουλος και επικεφαλής της Παράταξης «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά» κ. Χαράλαμπος 
Γιώτης. 
 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας, έδωσε το λόγο στον εισηγητή του 35ου 
θέματος ημερήσιας διάταξης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός, ο οποίος έθεσε 
υπόψη του σώματος τη  με αριθμ πρωτ. 230338/4121/15.11.2019  εισήγησή του και ανέφερε τα 
ακόλουθα: 
 
Σχετικά: 
 
1. Οι διατάξεις 

α) του ν. 3852/2010 (87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης- 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως του άρθρου 99, 
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β) του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/τ. Α΄/27-12-2010) 

όπως έχει τροποποιηθεί- επικαιροποιηθεί με την αριθμ. 3203/84663/22-06-2017 απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Έγκριση Τροποποίησης- Επικαιροποίηση Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 2201/τ. Β΄/28-06-2017) και ισχύει. 

2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8787/04-10-2019 αίτημα του Δήμου Αγράφων σχετικά με την υποστελέχωση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του. 

3. Το σχέδιο σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας 

4. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από το ανωτέρω αίτημα του Δήμου Αγράφων υφίσταται σε αυτόν 

ανεπάρκεια/ έλλειψη κατάλληλου προσωπικού για την υλοποίηση του Τεχνικού του Προγράμματος και 

συγκεκριμένα για την κατ΄ άρθρο 75 του ν. 3463/06 αρμοδιότητα «Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, 

συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, 

συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων». 

 
Α. Ιστορικό: 
 

Ο Δήμος Αγράφων στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων του για την προστασία, την ανάπτυξη και τη 

συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας ασκεί αρμοδιότητες 

στον τομέα της ανάπτυξης με τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση και διαχείριση υποδομών για 

τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και 

εγγειοβελτιωτικών έργων κ.λπ. (άρθρο 75 του ν. 3463/06). Για τον σκοπό αυτό εκπονεί και υλοποιεί 

ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα. 

Ο Δήμος Αγράφων διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία, η οποία όμως είναι υποστελεχωμένη με αποτέλεσμα να 

μην διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσει το Τεχνικό του Πρόγραμμα. 

Ο Δήμος Αγράφων έχει απευθυνθεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η οποία είναι σε θέση να 

υποστηρίξει τον Δήμο για την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε 

φορά για το οποίο υπάρχει αδυναμία εκτέλεσής του από τον ίδιο λόγω ανεπάρκειας/ έλλειψης 

προσωπικού διάφορων κλάδων/ ειδικοτήτων. 

 
Β. Κόστος προκαλούμενης δαπάνης 
 

Τυχόν λειτουργικές δαπάνες (αναλώσιμα, δαπάνες μετακινήσεις προσωπικού, δαπάνες υπερωριακής 

απασχόλησης κλ.π.) που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης καλύπτονται από 

τον προϋπολογισμό του Δήμου Άγραφων. 

Κατόπιν των ανωτέρω 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

να αποφασίσετε 

α) την σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγράφων με την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας για την Πράξη «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ», 

β) την έγκριση των όρων και του σχεδίου της σύμβασης σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, 
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γ) τον ορισμό δύο (2) εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην «Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης» για την παρακολούθηση και εφαρμογή της σύμβασης και 

δ) την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης 

διαβαθμιδικής συνεργασίας καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή διοικητικής πράξης που έχει 

σχέση με την διευκόλυνση της υλοποίησης της παρούσας σύμβασης, ως νόμιμου εκπροσώπου της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 

 

Σχέδιο Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του ν. 3852/2010 μεταξύ 

του Δήμου Αγράφων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 

 

 

Μεταξύ 

 

 

«ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» 

 

και 

 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

 

για την Πράξη 

 

 

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ» 

 

 

 

 

 

 

 

[ΛΑΜΙΑ ,… /… /2019] 
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Στη Λαμία σήμερα .../.../2019 ημέρα…., οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι: 

1. Ο Δήμος Αγράφων, που εδρεύει στο Κερασοχώρι Ευρυτανίας και εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον Αλέξανδρο Καρδαμπίκη, Δήμαρχο Αγράφων, σύμφωνα με την αριθμ. …/2019 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, 

2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη επί της Λεωφόρου Καλυβίων 2, Λαμία και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Φάνη Χ. Σπανό, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα 

με την αριθμ. …/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, (2ος 

συμβαλλόμενος) 

3. λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις 

4. του ν. 3852/2010 (87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως του άρθρου 

99, 

5. την ανάγκη του Δήμου Αγράφων για την υποστήριξη της υλοποίησης του Τεχνικού του 

Προγράμματος όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά, 

6.  το γεγονός ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει προσωπικό με τους απαιτούμενους 

κλάδους και ειδικότητες και είναι σε θέση να υποστηρίξει τον Δήμο Αγράφων, 

7. την αριθμ. …/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, με την οποία εγκρίνεται η 

σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 

8. την αριθμ. …/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, με την οποία 

εγκρίνεται η σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με το Δήμο Αγράφων. 

 

Συμφωνούν, συνομολογούν στη σύναψη της παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής 

Συνεργασίας, και αποδέχονται τα παρακάτω: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Περιεχόμενα 

 

Η παρούσα σύμβαση περιέχει τα εξής άρθρα: 

 

1. Περιεχόμενα 

2. Προοίμιο- Αναγκαιότητα 

3. Αντικείμενο σύμβασης- Σκοπός 

4. Τρόπος υποστήριξης- Διαδικασία υλοποίησης σύμβασης- Διάθεση προσωπικού 

5. Υποχρεώσεις συμβαλλόμενων- Διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων 

τεχνικών μέσων ή ακινήτων και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της 

σύμβασης 

6. Διάρκεια- Χρονοδιάγραμμα 

7. Όργανο παρακολούθησης και εφαρμογής σύμβασης 

8. Δαπάνες 
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9. Αντισυμβατική συμπεριφορά- Ρήτρες- Καταγγελία- Επίλυση διαφορών 

10. Τελικές διατάξεις 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Προοίμιο- Αναγκαιότητα 

 

Ο Δήμος Αγράφων στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων του για την προστασία, την 

ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής 

κοινωνίας ασκεί αρμοδιότητες στον τομέα της ανάπτυξης με τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη 

συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων 

οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων κ.λπ. (άρθρο 

75 του ν. 3463/06) Για τον σκοπό αυτό εκπονεί και υλοποιεί ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα. 

Ο Δήμος Αγράφων διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία, η οποία όμως είναι υποστελεχωμένη με 

αποτέλεσμα να μην διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσει το 

Τεχνικό του Πρόγραμμα. 

Ο Δήμος Αγράφων έχει απευθυνθεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η οποία είναι σε θέση 

να υποστηρίξει τον Δήμο για την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος όπως αυτό 

διαμορφώνεται κάθε φορά για το οποίο υπάρχει αδυναμία εκτέλεσής του από τον ίδιο λόγω 

ανεπάρκειας/ έλλειψης προσωπικού διάφορων κλάδων/ ειδικοτήτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Αντικείμενο της σύμβασης- Σκοπός 

 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η υποστήριξη του Δήμου Αγράφων για την 

υλοποίηση του Τεχνικού του Προγράμματος και συγκεκριμένα για την κατ΄ άρθρο 75 του ν. 

3463/06 αρμοδιότητα «Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη 

στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, 

αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων». 

H Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει προσωπικό της στον Δήμο Αγράφων με σκοπό, 

παράλληλα με τα καθήκοντα του σε αυτή, να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες του και να 

υποστηρίξει την όσο το δυνατόν αρτιότερη και πληρέστερη υλοποίησή του Τεχνικού του 

Προγράμματος όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά και σχετίζεται με την ανωτέρω 

αρμοδιότητα. 

Στο πλαίσιο αυτό το προσωπικό που διατίθεται αναλαμβάνει τον προγραμματισμό, τη 

σχεδίαση, τη μελέτη, τη δημοπράτηση , την εκτέλεση, την παρακολούθηση και παραλαβή έργων 

και δράσεων που σχετίζονται με την ανωτέρω αρμοδιότητα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Τρόπος υποστήριξης - Διαδικασία υλοποίησης σύμβασης- Διάθεση προσωπικού 
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Η Περιφέρεια Στερεά Ελλάδας διαθέτει προσωπικό της προκειμένου, παράλληλα με τα 

καθήκοντα του σε αυτή, να υποστηρίξει τον Δήμο για τη υλοποίηση του Τεχνικού του 

Προγράμματος. 

Το προσωπικό αυτό ορίζεται και διατίθεται κατά περίπτωση και κατά την κρίση του 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με απόφασή του. 

Σε περιπτώσεις επείγουσας η/και επιβεβλημένης ή/και έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η διάθεση του προσωπικού δύναται να ανακληθεί, ακόμα και πριν 

την ολοκλήρωση της διάρκειας της παρούσης σύμβασης, για όσο διάστημα κριθεί αυτό 

απαραίτητο. Επίσης το προσωπικό που διατίθεται δύναται να αντικατασταθεί από αντίστοιχου 

κλάδου/ ειδικότητας προσωπικό της Περιφέρειας, όταν διαπιστώνεται έκτακτη επείγουσα 

υπηρεσιακή ανάγκη. 

Το προσωπικό που διατίθεται στο Δήμο Αγράφων υπάγεται στον προϊστάμενο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Άγραφων μόνο ως προς την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του 

και μόνο σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συνεχίζει να έχει την ευθύνη 

έγκρισης των αδειών του προσωπικού που ανήκουν στην υπηρεσία του και που διατίθεται στο 

Δήμο Αγράφων. 

Η παροχή εργασίας, όταν απαιτείται να παρέχεται στο Δήμο Αγράφων, θα βεβαιώνεται από τον 

Δήμο Αγράφων. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Υποχρεώσεις συμβαλλόμενων- Διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων 

τεχνικών μέσων ή ακινήτων και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύμβασης 

 

Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων είναι οι ακόλουθες: 

 

α) Ο Δήμος Αγράφων αναλαμβάνει: 

 

1. Να διευκολύνει με κάθε τρόπο (π.χ. παροχή στοιχείων, διάθεση μέσων, χώρων, γραφείων, 

εξοπλισμού, οχημάτων κ.λπ.) το προσωπικό που του διατίθεται από την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας στην άσκηση των καθηκόντων του. 

2. Να καλύψει τις τυχόν λειτουργικές δαπάνες (αναλώσιμα, δαπάνες μετακινήσεις 

προσωπικού, δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης κλ.π.) που θα απαιτηθούν για την 

υλοποίηση της παρούσας σύμβασης. 

3. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. 

 

β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει: 
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1.  Να διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό με κατάλληλους κλάδους/ ειδικότητες και ανάλογα 

προσόντα και τεχνογνωσία προκειμένου να συνδράμουν με αποτελεσματικό τρόπο στην 

υλοποίηση του Τεχνικού του Προγράμματος. 

2. Να ορίσει τους εκπροσώπους της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Διάρκεια- Χρονοδιάγραμμα 

 

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι 31-12-

2023 ή μέχρι και ένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 

να αποφασίσει την διάλυσή της. 

Η υποστήριξη θα παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

Όργανο παρακολούθησης και εφαρμογής σύμβασης 

 

Για την παρακολούθηση και εφαρμογή της σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία 

«Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το Καρπενήσι, αποτελούμενη από: 

 

1. δύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ένας εκ των οποίων ορίζεται 

Πρόεδρος της Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους και 

2. έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Αγράφων με τον αναπληρωτή του. 

 

Συγκεκριμένα: 

Α. Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από τους: 

1. ……………………………………………, περιφερειακό σύμβουλο της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον ……………………………………………… 

περιφερειακό σύμβουλο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

2. ……………………………………………, περιφερειακό σύμβουλο της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, αναπληρούμενο από τον ……………………………………………… περιφερειακό 

σύμβουλο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 

Β. Για τον Δήμο Αγράφων από τον: 

1. …………………………………………….., δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Αγράφων, 

αναπληρούμενο από τον ……………………………………………… δημοτικό σύμβουλο του 

Δήμου Αγράφων. 
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Σκοπός του οργάνου παρακολούθησης ειδικότερα είναι: 

α) Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για την 

εφαρμογή των όρων της σύμβασης και η αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων ή διαφορών μεταξύ 

των συμβαλλομένων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία των όρων της και τον 

τρόπο εφαρμογής της κατά την υλοποίηση της, πάντοτε όμως σε θέματα που δεν αλλοιώνουν 

τους ουσιώδεις όρους της αλλά αφορούν σε ζητήματα αποτελεσματικότερης διευθέτησης 

προβλημάτων, 

β) η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της και της υλοποίησης της, η πιστοποίηση 

γεγονότων και καταστάσεων που αφορούν την πορεία της καθώς και η διαπίστωση της 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων, 

γ) η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων κάθε αναγκαίου μέτρου και 

ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας. 

Γενικά η λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης διέπεται από τις διατάξεις των 

άρθρων 14 και 15 του ν. 2690/99, όπως ισχύει. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει τακτικά κάθε (3) τρεις μήνες. 

Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα ορισθεί στην 

πρώτη της συνεδρίαση. 

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχόμενα απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, 

Παρακολούθησης δύνανται να καθορισθούν με αποφάσεις της. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Δαπάνες 

 

Τυχόν λειτουργικές δαπάνες (αναλώσιμα, δαπάνες μετακινήσεις προσωπικού, δαπάνες 

υπερωριακής απασχόλησης κ.λπ.) που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση της παρούσας 

σύμβασης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου Άγραφων. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Αντισυμβατική συμπεριφορά- Ρήτρες- Καταγγελία- Επίλυση διαφορών 

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας σύμβασης. Η 

παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι 

ουσιώδεις ή η παράβαση διατάξεων νόμων ή της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα 

συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει το δικαίωμα στο άλλο μέρος να αξιώσει αποκατάσταση των 

αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας 

προς αποκατάσταση από πλευράς του ενός μέρους, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να 

καταγγείλει την σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή 

αποθετική ζημιά. 
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Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης μπορεί να επιβάλλονται με 

αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης οι ακόλουθες ρήτρες: 

α) σύσταση για την πιστή εφαρμογή των όρων της παρούσας σύμβασης, 

β) αποζημίωση για τη ζημία που έχει επέλθει από τη μη εφαρμογή των όρων, 

γ) ανάκληση της διάθεσης του προσωπικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

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 συμβαλλομένων μερών που αφορά στην 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Τελικές διατάξεις 

 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης πραγματοποιείται μόνον 

εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών μετά από απόφαση των αρμοδίων 

οργάνων τους. 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 

μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την σύμβαση καθώς και η καθυστέρηση στη 

λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από 

υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν 

αναγνωρίζονται από αυτή την 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 τέσσερα (4) αντίτυπα και έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος από δύο (2). 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 

  

  

  

  

Φάνης Χ. Σπανός Αλέξανδρος Καρδαμπίκης 
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Κατά τη συζήτηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Συλλόγου Υπαλλήλων ΠΕ Ευρυτανίας  και το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΥΑΠΕ οι οποίοι παρουσίασαν λόγους για τους οποίους αντιτίθενται 
στην σύναψη της Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ της ΠΣτΕ και του Δήμου 
Αγράφων. 
 
Ο εισηγητής του θέματος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός, 
συμπλήρωσε κατά την παρουσίαση της εισήγησής του για να γραφθεί στο αποφασιστικό μέρος, 
ότι η απόφαση ανάθεσης καθηκόντων θα αφορά συγκεκριμένο έργο/αντικείμενο και για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 

Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει α) την σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας 
μεταξύ του Δήμου Αγράφων με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την Πράξη 
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ»,  β) τους όρους και το σχέδιο της σύμβασης σύμφωνα με 
το συνημμένο υπόδειγμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
απόφασης, γ) ορίζει δύο (2) εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους στην «Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης» για την παρακολούθηση και εφαρμογή της σύμβασης 
ως εξής:  την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Αικατερίνη Καλαντζή με αναπληρωτή της 
τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Μωυσή Μπερμπερή και τον Περιφερειακό Σύμβουλο 
κ. Χριστόφορο Αχινιώτη με αναπληρωτή του τον κ. Σιαλμά και δ) εξουσιοδοτεί τον 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης διαβαθμιδικής 
συνεργασίας καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή διοικητικής πράξης που 
έχει σχέση με την διευκόλυνση της υλοποίησης της παρούσας σύμβασης, ως 
νόμιμου εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και κάθε απόφαση 
ανάθεσης καθηκόντων να αφορά συγκεκριμένο έργο/αντικείμενο και για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Στερεά… Υπεροχής!» 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά» 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας»  
Κατά ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Ελεύθερη Στερεά», κ. 
Αντώνιος Βούλγαρης. 
Κατά ψήφισε η Περιφερειακή Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση στη 
Στερεά Ελλάδα» κ. Νίκη Πολυζώη 

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

 
                      Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
                       ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ                                                   

 
 
 

ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
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Σχέδιο Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του ν. 3852/2010 μεταξύ 

του Δήμου Αγράφων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 

 

 

Μεταξύ 

 

 

«ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» 

 

και 

 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

 

για την Πράξη 

 

 

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ΛΑΜΙΑ ,… /… /2019] 
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Στη Λαμία σήμερα .../.../2019 ημέρα…., οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι: 

1. Ο Δήμος Αγράφων, που εδρεύει στο Κερασοχώρι Ευρυτανίας και εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Αλέξανδρο Καρδαμπίκη, Δήμαρχο Αγράφων, σύμφωνα με την αριθμ. …/2019 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, 

2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη επί της Λεωφόρου Καλυβίων 2, Λαμία και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Φάνη Χ. Σπανό, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα 

με την αριθμ. …/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, (2ος 

συμβαλλόμενος) 

3. λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις 

4. του ν. 3852/2010 (87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως του άρθρου 

99, 

5. την ανάγκη του Δήμου Αγράφων για την υποστήριξη της υλοποίησης του Τεχνικού του 

Προγράμματος όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά, 

6.  το γεγονός ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει προσωπικό με τους απαιτούμενους 

κλάδους και ειδικότητες και είναι σε θέση να υποστηρίξει τον Δήμο Αγράφων, 

7. την αριθμ. …/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, με την οποία εγκρίνεται η 

σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 

8. την αριθμ. …/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, με την οποία 

εγκρίνεται η σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με το Δήμο Αγράφων. 

 

Συμφωνούν, συνομολογούν στη σύναψη της παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής 

Συνεργασίας, και αποδέχονται τα παρακάτω: 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Περιεχόμενα 

 

Η παρούσα σύμβαση περιέχει τα εξής άρθρα: 

1. Περιεχόμενα 

2. Προοίμιο- Αναγκαιότητα 

3. Αντικείμενο σύμβασης- Σκοπός 

4. Τρόπος υποστήριξης- Διαδικασία υλοποίησης σύμβασης- Διάθεση προσωπικού 

5. Υποχρεώσεις συμβαλλόμενων- Διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων 

τεχνικών μέσων ή ακινήτων και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της 

σύμβασης 

6. Διάρκεια- Χρονοδιάγραμμα 

7. Όργανο παρακολούθησης και εφαρμογής σύμβασης 

8. Δαπάνες 

9. Αντισυμβατική συμπεριφορά- Ρήτρες- Καταγγελία- Επίλυση διαφορών 
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10. Τελικές διατάξεις 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Προοίμιο- Αναγκαιότητα 

 

Ο Δήμος Αγράφων στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων του για την προστασία, την 

ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής 

κοινωνίας ασκεί αρμοδιότητες στον τομέα της ανάπτυξης με τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη 

συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων 

οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων κ.λπ. (άρθρο 

75 του ν. 3463/06) Για τον σκοπό αυτό εκπονεί και υλοποιεί ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα. 

Ο Δήμος Αγράφων διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία, η οποία όμως είναι υποστελεχωμένη με 

αποτέλεσμα να μην διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσει το 

Τεχνικό του Πρόγραμμα. 

Ο Δήμος Αγράφων έχει απευθυνθεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η οποία είναι σε θέση 

να υποστηρίξει τον Δήμο για την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος όπως αυτό 

διαμορφώνεται κάθε φορά για το οποίο υπάρχει αδυναμία εκτέλεσής του από τον ίδιο λόγω 

ανεπάρκειας/ έλλειψης προσωπικού διάφορων κλάδων/ ειδικοτήτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Αντικείμενο της σύμβασης- Σκοπός 

 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η υποστήριξη του Δήμου Αγράφων για την 

υλοποίηση του Τεχνικού του Προγράμματος και συγκεκριμένα για την κατ΄ άρθρο 75 του ν. 

3463/06 αρμοδιότητα «Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη 

στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, 

αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων». 

H Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει προσωπικό της στον Δήμο Αγράφων με σκοπό, 

παράλληλα με τα καθήκοντα του σε αυτή, να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες του και να 

υποστηρίξει την όσο το δυνατόν αρτιότερη και πληρέστερη υλοποίησή του Τεχνικού του 

Προγράμματος όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά και σχετίζεται με την ανωτέρω 

αρμοδιότητα. 

Στο πλαίσιο αυτό το προσωπικό που διατίθεται αναλαμβάνει τον προγραμματισμό, τη 

σχεδίαση, τη μελέτη, τη δημοπράτηση , την εκτέλεση, την παρακολούθηση και παραλαβή έργων 

και δράσεων που σχετίζονται με την ανωτέρω αρμοδιότητα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Τρόπος υποστήριξης - Διαδικασία υλοποίησης σύμβασης- Διάθεση προσωπικού 
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Η Περιφέρεια Στερεά Ελλάδας διαθέτει προσωπικό της προκειμένου, παράλληλα με τα 

καθήκοντα του σε αυτή, να υποστηρίξει τον Δήμο για τη υλοποίηση του Τεχνικού του 

Προγράμματος. 

Το προσωπικό αυτό ορίζεται και διατίθεται κατά περίπτωση και κατά την κρίση του 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με απόφασή του. 

Σε περιπτώσεις επείγουσας η/και επιβεβλημένης ή/και έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η διάθεση του προσωπικού δύναται να ανακληθεί, ακόμα και πριν 

την ολοκλήρωση της διάρκειας της παρούσης σύμβασης, για όσο διάστημα κριθεί αυτό 

απαραίτητο. Επίσης το προσωπικό που διατίθεται δύναται να αντικατασταθεί από αντίστοιχου 

κλάδου/ ειδικότητας προσωπικό της Περιφέρειας, όταν διαπιστώνεται έκτακτη επείγουσα 

υπηρεσιακή ανάγκη. 

Το προσωπικό που διατίθεται στο Δήμο Αγράφων υπάγεται στον προϊστάμενο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Άγραφων μόνο ως προς την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του 

και μόνο σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συνεχίζει να έχει την ευθύνη 

έγκρισης των αδειών του προσωπικού που ανήκουν στην υπηρεσία του και που διατίθεται στο 

Δήμο Αγράφων. 

Η παροχή εργασίας, όταν απαιτείται να παρέχεται στο Δήμο Αγράφων, θα βεβαιώνεται από τον 

Δήμο Αγράφων. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Υποχρεώσεις συμβαλλόμενων- Διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων 

τεχνικών μέσων ή ακινήτων και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύμβασης 

 

Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων είναι οι ακόλουθες: 

 

α) Ο Δήμος Αγράφων αναλαμβάνει: 

 

1. Να διευκολύνει με κάθε τρόπο (π.χ. παροχή στοιχείων, διάθεση μέσων, χώρων, 

γραφείων, εξοπλισμού, οχημάτων κ.λπ.) το προσωπικό που του διατίθεται από την 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην άσκηση των καθηκόντων του. 

2. Να καλύψει τις τυχόν λειτουργικές δαπάνες (αναλώσιμα, δαπάνες μετακινήσεις 

προσωπικού, δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης κλ.π.) που θα απαιτηθούν για την 

υλοποίηση της παρούσας σύμβασης. 

3. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. 

 

β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει: 
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1.  Να διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό με κατάλληλους κλάδους/ ειδικότητες και 

ανάλογα προσόντα και τεχνογνωσία προκειμένου να συνδράμουν με αποτελεσματικό 

τρόπο στην υλοποίηση του Τεχνικού του Προγράμματος. 

2. Να ορίσει τους εκπροσώπους της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Διάρκεια- Χρονοδιάγραμμα 

 

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι 31-12-

2023 ή μέχρι και ένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 

να αποφασίσει την διάλυσή της. 

Η υποστήριξη θα παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

Όργανο παρακολούθησης και εφαρμογής σύμβασης 

 

Για την παρακολούθηση και εφαρμογή της σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία 

«Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το Καρπενήσι, αποτελούμενη από: 

 

1. δύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ένας εκ των οποίων ορίζεται 

Πρόεδρος της Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους και 

2. έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Αγράφων με τον αναπληρωτή του. 

 

Συγκεκριμένα: 

Α. Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από τους: 

1. ……………………………………………, περιφερειακό σύμβουλο της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον ……………………………………………… 

περιφερειακό σύμβουλο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

2. ……………………………………………, περιφερειακό σύμβουλο της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, αναπληρούμενο από τον ……………………………………………… περιφερειακό 

σύμβουλο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 

Β. Για τον Δήμο Αγράφων από τον: 

1. …………………………………………….., δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Αγράφων, 

αναπληρούμενο από τον ……………………………………………… δημοτικό σύμβουλο του 

Δήμου Αγράφων. 

 

Σκοπός του οργάνου παρακολούθησης ειδικότερα είναι: 
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α) Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για την 

εφαρμογή των όρων της σύμβασης και η αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων ή διαφορών μεταξύ 

των συμβαλλομένων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία των όρων της και τον 

τρόπο εφαρμογής της κατά την υλοποίηση της, πάντοτε όμως σε θέματα που δεν αλλοιώνουν 

τους ουσιώδεις όρους της αλλά αφορούν σε ζητήματα αποτελεσματικότερης διευθέτησης 

προβλημάτων, 

β) η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της και της υλοποίησης της, η πιστοποίηση 

γεγονότων και καταστάσεων που αφορούν την πορεία της καθώς και η διαπίστωση της 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων, 

γ) η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων κάθε αναγκαίου μέτρου και 

ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας. 

Γενικά η λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης διέπεται από τις διατάξεις των 

άρθρων 14 και 15 του ν. 2690/99, όπως ισχύει. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει τακτικά κάθε (3) τρεις μήνες. 

Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα ορισθεί στην 

πρώτη της συνεδρίαση. 

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχόμενα απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, 

Παρακολούθησης δύνανται να καθορισθούν με αποφάσεις της. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Δαπάνες 

 

Τυχόν λειτουργικές δαπάνες (αναλώσιμα, δαπάνες μετακινήσεις προσωπικού, δαπάνες 

υπερωριακής απασχόλησης κ.λπ.) που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση της παρούσας 

σύμβασης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου Άγραφων. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Αντισυμβατική συμπεριφορά- Ρήτρες- Καταγγελία- Επίλυση διαφορών 

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας σύμβασης. Η 

παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι 

ουσιώδεις ή η παράβαση διατάξεων νόμων ή της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα 

συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει το δικαίωμα στο άλλο μέρος να αξιώσει αποκατάσταση των 

αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας 

προς αποκατάσταση από πλευράς του ενός μέρους, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να 

καταγγείλει την σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή 

αποθετική ζημιά. 

Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης μπορεί να επιβάλλονται με 

αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης οι ακόλουθες ρήτρες: 
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α) σύσταση για την πιστή εφαρμογή των όρων της παρούσας σύμβασης, 

β) αποζημίωση για τη ζημία που έχει επέλθει από τη μη εφαρμογή των όρων, 

γ) ανάκληση της διάθεσης του προσωπικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

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 συμβαλλομένων μερών που αφορά στην 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. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Τελικές διατάξεις 

 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης πραγματοποιείται μόνον 

εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών μετά από απόφαση των αρμοδίων 

οργάνων τους. 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 

μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την σύμβαση καθώς και η καθυστέρηση στη 

λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από 

υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν 

αναγνωρίζονται από αυτή την 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 τέσσερα (4) αντίτυπα και έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος από δύο (2). 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 

  

  

  

  

Φάνης Χ. Σπανός Αλέξανδρος Καρδαμπίκης 
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