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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  36ο 
Η.Δ 

Πρόταση έγκρισης σύναψης και Σχεδίου Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Σκύρου για την υλοποίηση του έργου: 
«Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου» και ορισμός μελών στο Όργανο 
Παρακολούθησης της σύμβασης 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας κ.Γεώργιος Κελαϊδίτης 

 
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. 
 
Απών  κατά τη συζήτηση και την ψήφιση του συγκεκριμένου θέματος, ήταν 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 36ου θέματος ημερήσιας διάταξης, Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ευβοίας κ.Γεώργιο Κελαϊδίτη, ο 
οποίος έθεσε υπόψη του σώματος τη  με αριθμ πρωτ. 221701/6120/Φ.Ε./20.11.2019  εισήγησή 
του και ανέφερε τα ακόλουθα: 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα τα άρθρα 

99 και 278 αυτού, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

2. Το ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».  

3. Το υπ’ αρ. 5408/3-10-2019 έγγραφο του Δήμου Σκύρου. 

 

Και επειδή: 

• Σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 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 συμβαλλομένων 

μερών. Οι συμβάσεις αυτές καλούνται «συμβάσεις διαβαθμικής συνεργασίας». 

• Ο Δήμος Σκύρου δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της 

επιχειρησιακής ικανότητας της επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 

– 2020 της πράξης (έργο) με τίτλο : «Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου» 

(ΜΙS5021546). Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτει την αναγκαία για την 

επίβλεψη του έργου στελέχωση της Τεχνικής του Υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό 

απευθύνθηκε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με το υπ’ αρ. 5408/3-10-2019 έγγραφο 

του, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση και είναι σε θέση να υποστηρίξει το 

Δήμο Σκύρου με τη διάθεση τεχνικού προσωπικού στην υλοποίηση της εν λόγω 

συγχρηματοδοτούμενης πράξης. 

• Με την παρούσα Σύμβαση η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα παρέχει στο Δήμο Σκύρου 

έναν Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό για την επίβλεψη του έργου: «Ανέγερση νέου κτιρίου για το 

Λύκειο Σκύρου». 

 

Σας αποστέλλουμε προς έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Σχέδιο Σύμβασης 

Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Σκύρου και 

παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, προκειμένου για: 

1. Την έγκριση σύναψης Διαβαθμικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

και του Δήμου Σκύρου. 

2. Την έγκριση του Σχεδίου της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας. 

3. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Σγτερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της 

Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας. 

4. Τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τον αναπληρωτή 

του, στο Όργανο Παρακολούθησης της Σύμβασης. 

 

Ο Δήμος Σκύρου στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται ομοίως για τις δικές του 

ενέργειες κατά τα ανωτέρω. 
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ΑΔΑ…………………………… 

 
 
 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ1 
(Άρθρο 222 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. -Άρθρο 99 Ν. 3852/2010) 
 
Στην ……(πόλη)……, σήμερα ……/…/2019 ημέρα …………………, οι ακόλουθοι 
συμβαλλόμενοι:  
1.  Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία και εκπροσωπείται κατά νόμο 

από τον κ. Φάνη Σπανό, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την απόφαση του 
……………………………… με αριθμό ……../201.., η οποία εκδόθηκε με την αυξημένη 
πλειοψηφία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (1ος συμβαλλόμενος). 

2.  Ο Δήμος Σκύρου, που εδρεύει στην Σκύρο (Χώρα)  και εκπροσωπείται κατά το νόμο από 
τον κ. Νικόλαο Μαυρίκο, Δήμαρχο Σκύρου, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου…………………… με αριθμό ……/201…, η οποία εκδόθηκε με την αυξημένη 
πλειοψηφία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (2ος συμβαλλόμενος - κύριος 
του έργου).  

 
Στ… ………………, σήμερα ……/…/ 2019, ημέρα …………, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :  
Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Φάνη Σπανό,  
Β.   Ο Δήμος Σκύρου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Νικόλαο Μαυρίκο,  
 
Έχοντας υπόψη:  
1)  Το Ν.3582/2010 (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.  

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

3)  Το γεγονός ότι είναι κοινή εκτίμηση τόσο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όσο και του 
Δήμου Σκύρου ότι είναι αναγκαίο να συνενώσουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση της 
πράξης «Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου» (ΜΙS5021546). 

4) Την υπ’ αρ. …………/2019 (ΑΔΑ: …………………) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής  
Συνεργασίας με το Δήμο Σκύρου για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης «Ανέγερση 
νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου» (ΜΙS5021546).  

5)  Την υπ’ αρ. ………/2019 (ΑΔΑ: ……………) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύρου, 
με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Εύβοιας για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης 
«Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου» (ΜΙS5021546). 

 
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Ο Δήμος Σκύρου δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής 
ικανότητας για την ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 της πράξης (έργο) με τίτλο : «Ανέγερση νέου 

 
1  Το υπόδειγμα αφορά στην περίπτωση που ένας μικρός παρότι διαθέτει συγκροτημένη τεχνική υπηρεσία 

δεν διαθέτει την αναγκαία στελέχωση για την επίβλεψη του συγκεκριμένου υποέργου της 
συγχρηματοδοτούμενης πράξης. 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
1. Σχέδιο Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας 
2. Το υπ’ αρ. 5408/3-10-2019 έγγραφο του 

Δήμου Σκύρου 
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κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου» (ΜΙS5021546). Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτει την 
αναγκαία για την επίβλεψη του έργου στελέχωση της Τεχνικής του Υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό 
έχει απευθύνθηκε Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο 
Σκύρου. Με τη διάθεση τεχνικού προσωπικού στην υλοποίηση της εν λόγω 
συγχρηματοδοτούμενης πράξης.2 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Σκοπός - Αντικείμενο της σύμβασης 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Σκύρου συνάπτουν μεταξύ τους την παρούσα 
Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, με την οποία διατίθεται τεχνικό προσωπικό για την 
υλοποίηση της πράξης «Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου» (ΜΙS5021546) με σκοπό 
την ενίσχυση της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας του Δήμου Σκύρου (κυρίου του 
έργου) ώστε να επιβλέψει με επάρκεια το Υποέργο 2 «Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο 
Σκύρου» της ως άνω πράξης με στόχο την όσο το δυνατόν αρτιότερη και πληρέστερη 
υλοποίησή του. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Διαδικασία υλοποίησης της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας 

2.1 Διάθεση τεχνικού προσωπικού 
Με την παρούσα Σύμβαση, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, διαθέτει προσωπικό της (στέλεχος 
της τεχνικής υπηρεσίας), προκειμένου να υποστηρίξει την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σκύρου 
στην ανάθεση και υλοποίηση του Υποέργου 2 «Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου»  
της πράξης «Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου» (ΜΙS5021546). Το προσωπικό 
αυτό ορίζεται στον πίνακα του παραρτήματος Ι της παρούσας, ο οποίος υπογράφεται από τον 
Περιφερειάρχη. Το προσωπικό που διατίθεται στο Δήμο Σκύρο υπάγεται διοικητικά μόνο ως 
προς την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του στον προϊστάμενο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Σκύρου για τη διάρκεια ανάθεσης και επίβλεψης της σύμβασης του 
υποέργου 2 «Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου». Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας της 
Περιφέρειας στην οποία υπηρετεί το στέλεχος που διατίθενται στο Δήμο Σκύρου συνεχίζει να 
έχει την ευθύνη έγκρισης των αδειών του διατιθέμενου στελέχους. Αντίθετα οι εντολές 
μετακίνησης για την άσκηση των καθηκόντων επίβλεψης του εν λόγω υποέργου, εγκρίνονται και 
από τα όργανα του Δήμου Σκύρου, τον οποίο και βαρύνουν. 
Το στέλεχος που ορίζεται στο συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος δύναται να αντικατασταθεί 
από αντίστοιχης ειδικότητας στελέχη της Περιφέρειας, όταν διαπιστώνεται από τον 
Περιφερειάρχη έκτακτη επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη. 
 
2.2. Υποχρεώσεις συμβαλλομένων.  
2.2.1 Ο Δήμος Σκύρου (κύριος του έργου), με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, 
αναλαμβάνει να λειτουργεί ως δικαιούχος έναντι της αρμόδιας αρχής διαχείρισης, 
ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις που ορίζονται στους όρους χρηματοδότησης της απόφασης 
ένταξης της πράξης καθώς και στο ΣΔΕ της περιόδου 2014 – 2020. Η λειτουργία της 
αναθέτουσας/προϊσταμένης αρχής γίνεται από το Δήμο Σκύρου (κύριο του έργου) οι υπηρεσίες 
του οποίου ασκούν τόσο το ρόλο της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας όσο και της 
οικονομικής διαχείρισης της πράξης. Ο Δήμος Σκύρου ορίζει τον υπεύθυνο του έργου, ο οποίος 
έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης της υλοποίησης της πράξης καθώς και της υποβολής 
αναφορών στην αρμόδια αρχή διαχείρισης. Όργανα της αναθέτουσας αρχής είναι τα αρμόδια 
όργανα του Δήμου Σκύρου (κυρίου του έργου). Η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σκύρου 
οφείλει να διαθέσει στο προσωπικό που της διατίθεται τα κατάλληλα μέσα (χώρους, γραφεία, 
εξοπλισμό κλπ) που είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων που τους αναθέτει στο 
πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης. 
2.2.2 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει να διαθέσει στον Δήμο Σκύρου στέλεχος με 
κατάλληλη ειδικότητα προκειμένου να συνδράμει με αποτελεσματικό τρόπο στην επίβλεψη του 

 
2  Περιγραφή του Γενικού Πλαισίου εντός του οποίου εντάσσεται η παρούσα σύμβαση και συνοπτική 

παρουσίαση των παραγόντων που οδήγησαν τον «αδύναμο» δήμο στη σύναψη της παρούσας 
σύμβασης. 
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υποέργου 2 «Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου» για όσο χρόνο διαρκεί η ανάθεση και 
εκτέλεση της σύμβασης εκτέλεσης του υποέργου3. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
Χρονική διάρκεια της σύμβασης 
Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την οριστική 
παραλαβή του υποέργου που αναφέρονται στο άρθρο 2. Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι η διάρκεια 
της παρούσας θα ανέλθει στους 36 μήνες από την σύναψή της. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Όργανο Παρακολούθησης της σύμβασης 
Ως όργανο παρακολούθησης της σύμβασης, ορίζεται Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από έναν 
εκπρόσωπο κάθε συμβαλλόμενου μέρους, με τους αναπληρωτές τους που ορίζονται ως 
ακολούθως:  
Α) Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:  
Ο/Η ……………………, Περιφερειακός/ή Σύμβουλος με αναπληρωτή/ρια τον/την 
…………………………………………  
Β) Για το Δήμο Σκύρου:  
Ο/Η …………………………, Δημοτικός/ή Σύμβουλος με ………………… αναπληρωτή/ρια 
τον/την ……………………………………  
Σκοπός του οργάνου παρακολούθησης (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.  

• Ο/Η εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ορίζεται υπεύθυνος για την 

εκπροσώπηση του οργάνου έναντι τρίτων. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

Τροποποιήσεις - Λοιπές ρυθμίσεις 
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας 
πραγματοποιείται μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών. 
Τυχόν λειτουργικές δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης που θα 
απαιτηθούν, θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σκύρου.  
 

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.  
Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται 
ως ακολούθως σε δύο αντίτυπα (2) από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει ένα (1). 

 
3  Διαμορφώνεται κατά περίπτωση. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
1.   Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
      Ο Περιφερειάρχης 
 
 

     Φάνης Χρ. Σπανός 
 
 
2.   Για το Δήμο Σκύρου 
 Ο Δήμαρχος 
 
 
        Νικόλαος Μαυρίκος 
 
 

 

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 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
ΚΟΝΤΑΚΤΣΗ ΤΟΥ 

ΛΑΖΑΡΟΥ 

Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΜΕ Α’ ΒΑΘΜΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

Κύριος επιβλέπων 

Υποέργου 2 

 

 

Υπογραφή Περιφερειάρχη 

 

 

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

 
Αποφασίζει 

 

Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει 1. τη σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Σκύρου, 2. το συνημμένο Σχέδιο της 
Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας απόφασης, 3. εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την 
υπογραφή της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, 4. ορίζει έναν  (1) εκπρόσωπο 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τον αναπληρωτή του, στο Όργανο 
Παρακολούθησης της Σύμβασης ως εξής: την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Μαρία 
Αναγνώστου με αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Πατσιούρα. 
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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ΑΔΑ…………………………… 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ4 
(Άρθρο 222 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. -Άρθρο 99 Ν. 3852/2010) 
 
Στην ……(πόλη)……, σήμερα ……/…/2019 ημέρα …………………, οι ακόλουθοι 
συμβαλλόμενοι:  
1.  Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία και εκπροσωπείται κατά νόμο 

από τον κ. Φάνη Σπανό, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την απόφαση του 
……………………………… με αριθμό ……../201.., η οποία εκδόθηκε με την αυξημένη 
πλειοψηφία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (1ος συμβαλλόμενος). 

2.  Ο Δήμος Σκύρου, που εδρεύει στην Σκύρο (Χώρα)  και εκπροσωπείται κατά το νόμο από 
τον κ. Νικόλαο Μαυρίκο, Δήμαρχο Σκύρου, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου…………………… με αριθμό ……/201…, η οποία εκδόθηκε με την αυξημένη 
πλειοψηφία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (2ος συμβαλλόμενος - κύριος 
του έργου).  

 
Στ… ………………, σήμερα ……/…/ 2019, ημέρα …………, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :  
Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Φάνη Σπανό,  
Β.   Ο Δήμος Σκύρου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Νικόλαο Μαυρίκο,  
 
Έχοντας υπόψη:  
1)  Το Ν.3582/2010 (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.  

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

3)  Το γεγονός ότι είναι κοινή εκτίμηση τόσο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όσο και του 
Δήμου Σκύρου ότι είναι αναγκαίο να συνενώσουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση της 
πράξης «Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου» (ΜΙS5021546). 

4) Την υπ’ αρ. …………/2019 (ΑΔΑ: …………………) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής  
Συνεργασίας με το Δήμο Σκύρου για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης «Ανέγερση 
νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου» (ΜΙS5021546).  

5)  Την υπ’ αρ. ………/2019 (ΑΔΑ: ……………) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύρου, 
με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Εύβοιας για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης 
«Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου» (ΜΙS5021546). 

 
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Ο Δήμος Σκύρου δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής 
ικανότητας για την ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 της πράξης (έργο) με τίτλο : «Ανέγερση νέου 
κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου» (ΜΙS5021546). Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτει την 
αναγκαία για την επίβλεψη του έργου στελέχωση της Τεχνικής του Υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό 
έχει απευθύνθηκε Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο 

 
4  Το υπόδειγμα αφορά στην περίπτωση που ένας μικρός παρότι διαθέτει συγκροτημένη τεχνική υπηρεσία 

δεν διαθέτει την αναγκαία στελέχωση για την επίβλεψη του συγκεκριμένου υποέργου της 
συγχρηματοδοτούμενης πράξης. 
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Σκύρου. Με τη διάθεση τεχνικού προσωπικού στην υλοποίηση της εν λόγω 
συγχρηματοδοτούμενης πράξης.5 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Σκοπός - Αντικείμενο της σύμβασης 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Σκύρου συνάπτουν μεταξύ τους την παρούσα 
Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, με την οποία διατίθεται τεχνικό προσωπικό για την 
υλοποίηση της πράξης «Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου» (ΜΙS5021546) με σκοπό 
την ενίσχυση της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας του Δήμου Σκύρου (κυρίου του 
έργου) ώστε να επιβλέψει με επάρκεια το Υποέργο 2 «Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο 
Σκύρου» της ως άνω πράξης με στόχο την όσο το δυνατόν αρτιότερη και πληρέστερη 
υλοποίησή του. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Διαδικασία υλοποίησης της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας 
2.1 Διάθεση τεχνικού προσωπικού 
Με την παρούσα Σύμβαση, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, διαθέτει προσωπικό της (στέλεχος 
της τεχνικής υπηρεσίας), προκειμένου να υποστηρίξει την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σκύρου 
στην ανάθεση και υλοποίηση του Υποέργου 2 «Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου»  
της πράξης «Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου» (ΜΙS5021546). Το προσωπικό 
αυτό ορίζεται στον πίνακα του παραρτήματος Ι της παρούσας, ο οποίος υπογράφεται από τον 
Περιφερειάρχη. Το προσωπικό που διατίθεται στο Δήμο Σκύρο υπάγεται διοικητικά μόνο ως 
προς την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του στον προϊστάμενο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Σκύρου για τη διάρκεια ανάθεσης και επίβλεψης της σύμβασης του 
υποέργου 2 «Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου». Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας της 
Περιφέρειας στην οποία υπηρετεί το στέλεχος που διατίθενται στο Δήμο Σκύρου συνεχίζει να 
έχει την ευθύνη έγκρισης των αδειών του διατιθέμενου στελέχους. Αντίθετα οι εντολές 
μετακίνησης για την άσκηση των καθηκόντων επίβλεψης του εν λόγω υποέργου, εγκρίνονται και 
από τα όργανα του Δήμου Σκύρου, τον οποίο και βαρύνουν. 
Το στέλεχος που ορίζεται στο συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος δύναται να αντικατασταθεί 
από αντίστοιχης ειδικότητας στελέχη της Περιφέρειας, όταν διαπιστώνεται από τον 
Περιφερειάρχη έκτακτη επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη. 
 
2.2. Υποχρεώσεις συμβαλλομένων.  
2.2.1 Ο Δήμος Σκύρου (κύριος του έργου), με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, 
αναλαμβάνει να λειτουργεί ως δικαιούχος έναντι της αρμόδιας αρχής διαχείρισης, 
ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις που ορίζονται στους όρους χρηματοδότησης της απόφασης 
ένταξης της πράξης καθώς και στο ΣΔΕ της περιόδου 2014 – 2020. Η λειτουργία της 
αναθέτουσας/προϊσταμένης αρχής γίνεται από το Δήμο Σκύρου (κύριο του έργου) οι υπηρεσίες 
του οποίου ασκούν τόσο το ρόλο της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας όσο και της 
οικονομικής διαχείρισης της πράξης. Ο Δήμος Σκύρου ορίζει τον υπεύθυνο του έργου, ο οποίος 
έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης της υλοποίησης της πράξης καθώς και της υποβολής 
αναφορών στην αρμόδια αρχή διαχείρισης. Όργανα της αναθέτουσας αρχής είναι τα αρμόδια 
όργανα του Δήμου Σκύρου (κυρίου του έργου). Η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σκύρου 
οφείλει να διαθέσει στο προσωπικό που της διατίθεται τα κατάλληλα μέσα (χώρους, γραφεία, 
εξοπλισμό κλπ) που είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων που τους αναθέτει στο 
πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης. 
2.2.2 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει να διαθέσει στον Δήμο Σκύρου στέλεχος με 
κατάλληλη ειδικότητα προκειμένου να συνδράμει με αποτελεσματικό τρόπο στην επίβλεψη του 
υποέργου 2 «Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου» για όσο χρόνο διαρκεί η ανάθεση και 
εκτέλεση της σύμβασης εκτέλεσης του υποέργου6. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

 
5  Περιγραφή του Γενικού Πλαισίου εντός του οποίου εντάσσεται η παρούσα σύμβαση και συνοπτική 

παρουσίαση των παραγόντων που οδήγησαν τον «αδύναμο» δήμο στη σύναψη της παρούσας 

σύμβασης. 
6  Διαμορφώνεται κατά περίπτωση. 
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Χρονική διάρκεια της σύμβασης 
Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την οριστική 
παραλαβή του υποέργου που αναφέρονται στο άρθρο 2. Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι η διάρκεια 
της παρούσας θα ανέλθει στους 36 μήνες από την σύναψή της. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Όργανο Παρακολούθησης της σύμβασης 
Ως όργανο παρακολούθησης της σύμβασης, ορίζεται Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από έναν 
εκπρόσωπο κάθε συμβαλλόμενου μέρους, με τους αναπληρωτές τους που ορίζονται ως 
ακολούθως:  
Α) Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:  
Ο/Η ……………………, Περιφερειακός/ή Σύμβουλος με αναπληρωτή/ρια τον/την 
…………………………………………  
Β) Για το Δήμο Σκύρου:  
Ο/Η …………………………, Δημοτικός/ή Σύμβουλος με ………………… αναπληρωτή/ρια 
τον/την ……………………………………  
Σκοπός του οργάνου παρακολούθησης (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.  

• Ο/Η εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ορίζεται υπεύθυνος για την 

εκπροσώπηση του οργάνου έναντι τρίτων. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

Τροποποιήσεις - Λοιπές ρυθμίσεις 
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας 
πραγματοποιείται μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών. 
Τυχόν λειτουργικές δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης που θα 
απαιτηθούν, θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σκύρου.  
 

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.  
Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται 
ως ακολούθως σε δύο αντίτυπα (2) από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει ένα (1). 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
1.   Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
      Ο Περιφερειάρχης 
 
 

     Φάνης Χρ. Σπανός 
 
 
2.   Για το Δήμο Σκύρου 
 Ο Δήμαρχος 
 
 
        Νικόλαος Μαυρίκος 

 

 

 

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 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
ΚΟΝΤΑΚΤΣΗ ΤΟΥ 

ΛΑΖΑΡΟΥ 

Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΜΕ Α’ ΒΑΘΜΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

Κύριος επιβλέπων 

Υποέργου 2 

 

 

Υπογραφή Περιφερειάρχη 

 

 

Φάνης Σπανός 
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