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ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                                               
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  03/2019

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Η.Ν. Ψαρών.

Αρ. Απόφασης: 16/2019
Στα Ψαρά σήμερα την  4η του μήνα  Φεβρουαρίου του έτους  2019 ημέρα της εβδομάδας

Δευτέρα και ώρα  18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Η.Ν. Ψαρών συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Η.Ν. Ψαρών, ύστερα από
την με αριθμό πρωτ. 162/30-1-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Κούτικα Αγγελική
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
5) Χατζησκουλίδης Χρήστος
6) Μπεναρδής Γεώργιος
7) Κουτσοδόντη Βασιλική

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να
συζητηθούν και τα εξής εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της Απόφασης
Υπ.  Οικονομικών  οικ.  2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019  (ΦΕΚ  104/24.01.2019  τεύχος  Β’)
«Καθορισμός  λειτουργίας  τραπεζικών  λογαριασμών  και  ταμειακός  προγραμματισμός,  των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν.
4270/2014 όπως ισχύει»

2. Υποβολή  πρότασης  ένταξης  και  χρηματοδότησης  του  έργου  «Ολοκληρωμένη  Διαχείριση
Στερεών  Αποβλήτων  Δήμου  Ψαρών»  στο  Ε.Π.  «Βόρειο  Αιγαίο»  με  Κωδικό  πρόσκλησης
ΒΑ_ΕΤΠΑ_6α_83 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3450) στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του
περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον,  με
επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» με
τίτλο:  «Δράσεις  διαχείρισης  στερεών  αποβλήτων  στο  πλαίσιο  Ολοκληρωμένων  Χωρικών
Επενδύσεων (ΟΧΕ)»- Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Η.Ν.
Ψαρών και του Δήμου Χίου

3. Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών και
του  Δήμου  Χίου  για  τη  διοικητική  υποστήριξη  του  Δήμου  Η.Ν.  Ψαρών  στον  τομέα  των
τεχνικών υπηρεσιών

Σελίδα 1 από 7

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Δημητρέλης Νικόλαος
4) Βασιλική Ευαγγελία
5) Βασιλικής Ιωάννης
6) Τσαπής Μάρκος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Έγκριση  σύμβασης  διαδημοτικής  συνεργασίας  μεταξύ  του  Δήμου
Ηρωικής Νήσου Ψαρών και του Δήμου Χίου για τη διοικητική υποστήριξη
του Δήμου Η.Ν. Ψαρών στον τομέα των τεχνικών υπηρεσιών

ΑΔΑ: 78Ω5ΩΗΧ-ΖΘΩ



Το κατεπείγον του 1ου θέματος έγκειται στο γεγονός της καταληκτικής ημερομηνίας που θέτει η
εκδοθείσα απόφαση Υπ. Οικονομικών οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019 (ΦΕΚ 104/24.01.2019 τεύχος
Β’) και αφορά στο υποχρεωτικό άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης φορέων
γενικής κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της ανωτέρω
απόφασης (δηλ. εντός 30 ημερών από την 24.01.2019).
Το  κατεπείγον  του  2ου θέματος έγκειται  στο  γεγονός  της  άμεσης  ανάγκης  δρομολόγησης  των
διαδικασιών που απαιτούνται (συγκέντρωση δικαιολογητικών, δημιουργία φακέλου κλπ) για την
έγκαιρη (έως 1/3/2019) υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο»
με  Κωδικό  πρόσκλησης  ΒΑ_ΕΤΠΑ_6α_83  (Α/Α  ΟΠΣ  ΕΣΠΑ:  3450)  καθώς  έχει  οριστεί
καταληκτική ημερομηνία η 1η Μαρτίου 2019.
Το κατεπείγον  του  3ου θέματος έγκειται  στο  γεγονός  της  άμεσης ανάγκης σύναψης σύμβασης
διαδημοτικής  συνεργασίας  με  το  Δήμο  Χίου  προκειμένω  να  εκτελεστεί  ομαλά  το  τεχνικό
πρόγραμμα και να υλοποιηθούν τα έργα, μελέτες προμήθειες και υπηρεσίες του δήμου για τα έτη
2019 & 2020.
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει  το  κατεπείγον  των  ανωτέρω  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θεμάτων  και  αποδέχεται  την
πρόταση της προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον
κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: 

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  95  παρ.  2,  3,  4  και  5  του  Ν.  3852/2010 «Πρόγραμμα
Καλλικράτης», για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται στους δήμους (πολεοδομικές
αρμοδιότητες, αρμοδιότητες σχετικές με την καταβολή προνοιακών επιδομάτων) αλλά και για τις
τεχνικές υπηρεσίες,  παρέχεται διοικητική υποστήριξη στους δήμους που δε διαθέτουν την
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό για να τις ασκήσουν. Για το σκοπό αυτό,
το  προσωπικό  που  ασκούσε  τις  αρμοδιότητες  αυτές  στις  καταργηθείσες  νομαρχιακές
αυτοδιοικήσεις  και  το προσωπικό των ΤΥΔΚ των πρώην κρατικών Περιφερειών,  μετατάσσεται
υποχρεωτικά σύμφωνα με το άρθρο 257 παρ. 2α και 258 του «Καλλικράτη», στο δήμο της έδρας
του Νομού, ο οποίος υποχρεούται να παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλους τους δήμους του
Νομού
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4585/ 2018 (Α’ 216) το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της
παρ. 2 του άρθρου 1 της από 31.12.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως κυρώθηκε, µε
το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α’ 98) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 44 του ν. 4508/2017 (Α’
200), αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήµους των αρµοδιοτήτων που µεταβιβάστηκαν σε αυτούς,
στο πλαίσιο των οριζοµένων στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
για  τις  οποίες  παρέχεται  κατά  τη  δηµοσίευση  του  παρόντος  διοικητική  υποστήριξη,  ορίζεται  η
1.1.2020. Μέχρι τότε συνεχίζουν να εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του
άρθρου 95 του ν.  3852/2010,  κατά παρέκκλιση της προβλεπόµενης,  στις  εν  λόγω παραγράφους,
σχετικής προθεσµίας» (ΥΠ.ΕΣ. 78043/28.12.2018)

Με το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:

«1.Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις, με τις
οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας για λογαριασμό τους ή την υποστήριξη της άσκησής
της. Στις συμβάσεις αυτές μπορεί να συμμετέχει και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του δήμου
που αναλαμβάνει την αρμοδιότητα ή σύνδεσμος στον οποίον μετέχει ο δήμος που αναλαμβάνει την
αρμοδιότητα. Οι συμβάσεις αυτές καλούνται «συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας». [2]
2.Δήμοι της ίδιας περιφέρειας και η οικεία περιφέρεια μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις
συνεργασίας, με τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας ή την υποστήριξη της άσκησής
της, για λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων των συμβαλλόμενων μερών. Στις συμβάσεις αυτές μπορεί
να συμμετέχει και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σύνδεσμος στον οποίο μετέχει ο φορέας που
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αναλαμβάνει  την  αρμοδιότητα.  Οι  συμβάσεις  αυτές  καλούνται  «συμβάσεις  διαβαθμιδικής
συνεργασίας».
3.Στις  συμβάσεις  των  δύο  προηγούμενων  παραγράφων  ορίζεται,  ιδίως,  ο  τρόπος  άσκησης  της
ανατιθέμενης αρμοδιότητας ή υποστήριξης της άσκησής της και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων
μερών, και ειδικότερα:
α) Ο σκοπός και η διάρκεια της σύμβασης.
β) Η διάθεση του προσωπικού των συμβαλλομένων ή η σύσταση θέσεων προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  με  τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  (Ο.Ε.Υ.)  του  φορέα  που
αναλαμβάνει την άσκηση της αρμοδιότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
γ)  Η διάθεση μηχανολογικού  εξοπλισμού,  οχημάτων και  άλλων τεχνικών μέσων ή ακινήτων και
εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύμβασης.
δ) Τα ποσά χρηματοδότησης των επενδυτικών και των λειτουργικών δαπανών για την εφαρμογή της
σύμβασης.  Τα  έσοδα  αυτά  μπορούν  να  προέρχονται  από  τέλη,  δικαιώματα  και  εισφορές,  τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) ή
τα Αναπτυξιακά Προγράμματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ε) Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της σύμβασης. στ) Το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της
σύμβασης.
4.Οι προβλεπόμενες  στη σύμβαση δαπάνες εγγράφονται ως υποχρεωτικές στους προϋπολογισμούς
των συμβαλλόμενων φορέων και αποδίδονται στον αναλαμβάνοντα την αρμοδιότητα φορέα.
5.Τα χρησιμοποιούμενα τεχνικά μέσα και εγκαταστάσεις μπορεί να φέρουν ως διακριτικό τον τίτλο
«Διαδημοτική Συνεργασία » ή «Διαβαθμιδική Συνεργασία' -», αντίστοιχα, που συμπληρώνεται με τα
ονόματα των συμβαλλόμενων φορέων ή με άλλο όνομα δηλωτικό της γεωγραφικής ενότητας των
φορέων αυτών.
6.Οι αποφάσεις των οικείων συμβουλίων για την έγκριση συμβάσεων διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής
συνεργασίας λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών εκάστου.
7.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί
να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»  

Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν των υπ΄ αρ. 75/2011, 85/2012, 90/2014 & 113/2016 αποφάσεων του
Δημοτικού  Συμβουλίου  Ψαρών  υπογράφηκαν  προγραμματικές  συμβάσεις  μεταξύ  του  Δήμου
Ψαρών και  του Δήμου Χίου για τη διοικητική  υποστήριξη του Δήμου Ψαρών στον τομέα των
τεχνικών υπηρεσιών για τα έτη 2011 – 2012, 2013 -2014, 2015-2016 & 2017-2018 αντίστοιχα.
Λόγω της δυσμενούς δημοσιονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα, και στο πλαίσιο
της περιστολής των κρατικών δαπανών, έχει περιοριστεί δραστικά η δυνατότητα των φορέων του
δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ ως προς την πραγματοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων, με
συνέπεια να καθίσταται αδύνατη ως σήμερα η προβλεπόμενη οργάνωση αντίστοιχων υπηρεσιακών
μονάδων στο δήμο μας για την ανάληψη μεταξύ άλλων της αρμοδιότητας λειτουργίας τεχνικής
υπηρεσίας.
Προκειμένου να είναι δυνατή η παραγωγική αξιοποίηση του τεχνικού προσωπικού του Δήμου Η.Ν.
Ψαρών, ώστε να εξυπηρετηθούν ανάγκες σε έργα, μελέτες, προμήθειες κτλ., είναι απαραίτητη η
σύναψη  Σύμβασης  Διαδημοτικής  Συνεργασίας  του  Δήμου  Η.Ν.  Ψαρών  με  το  Δήμο  Χίου
ερειδόμενη στα άρθρα 95 παράγραφος 2 και  99 του ν.  3852/2010,  σύμφωνα με  την  οποία θα
μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της επιβλέπουσας υπηρεσίας στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων –
μελετών καθώς και υπηρεσιών και προμηθειών για τις οποίες απαιτείται ειδική γνώση  του Δήμου
Η.Ν. Ψαρών στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου με μελετητή και επιβλέποντα
μηχανικό του Δήμου Η.Ν. Ψαρών τον κ.  Χατζηπαναγιώτη Παναγιώτη και όποιον άλλο μόνιμο
υπάλληλο  προσληφθεί,  όπου  αυτό  λόγω ειδικότητας  είναι  δυνατό,  προκειμένου  να  υλοποιηθεί
χωρίς προβλήματα το έργο του Δήμου Η.Ν. Ψαρών για τα έτη 2019 & 2020. 
Η ισχύς της σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας, θα έχει ισχύ για τα οικονομικά έτη 2019 και
2020.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και :

 τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2, 3, 4 και 5 του Ν.3852/2010 ,
 τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3852/2010 ,
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

 τις  διατάξεις  του  άρθρου  222  του  Ν.3463/2006  (ΦΕΚ 114Α/2006)  «Κώδικας  Δήμων και
Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 την  παρ.2  του  άρθρου  1  της  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  256/31.12.2012
τεύχος  Α'),  όπως  τροποποιήθηκε  από  την  παρ.  2  του  άρθρου  31  του  Ν.  4257/14  (ΦΕΚ
93/14.04.2014 τεύχος Α’), από το άρθρο 77 του Ν.4445/16 (ΦΕΚ 236/19.12.2016 τεύχος Α’),
το άρθρο 25 του Ν.4483/17 και το άρθρο 44 του Ν. 4508/17 (ΦΕΚ 200/22.12.2017 τεύχος Α')
και το άρθρο 28 του Ν.4585/18 (ΦΕΚ 216/24.12.2018 τεύχος Α’)

 τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4585/ 2018 (Α’ 216)
 τις υπ’ αρ. 75/2011, 85/2012, 90/2014 & 113/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Ψαρών
 το  γεγονός  ότι  ο  Δήμος  Η.Ν.  Ψαρών  δεν  έχει  τεχνική  επάρκεια  για  τη  διεξαγωγή  της

διαδικασίας σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης των δημοσίων συμβάσεων έργων ή μελετών
αρμοδιότητας του (τεχνική υπηρεσία, αναγκαία στελέχωση κλπ)

 την αναγκαιότητα της σύναψης Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Χίου ώστε
να εξυπηρετηθούν ανάγκες διοικητικής υποστήριξης σε έργα, μελέτες, προμήθειες κτλ., του
Δήμου Η.Ν. Ψαρών

 το σχέδιο Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με τους προτεινόμενους σ’ αυτήν όρους
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τη σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Η.Ν. Ψαρών και
του Δήμου Χίου για την διοικητική υποστήριξη του Δήμου Ψαρών στον τομέα των τεχνικών
υπηρεσιών.

 Εγκρίνει τους όρους της Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Η.Ν. Ψαρών
και του Δήμου Χίου, όπως αυτοί αναλυτικά αναγράφονται στο σχέδιο που έχει κατατεθεί και
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της.

 Ορίζει εκπροσώπους  του  Δήμου Η.Ν.  Ψαρών στην Κοινή  Επιτροπή Παρακολούθησης  της
σύμβασης το Δήμαρχο Ψαρών κ. Κωνσταντίνο Βρατσάνο με αναπληρωτή του τον Δημοτικό
Σύμβουλο κ. Ιωάννη Παπαμιχάλη.

 Εξουσιοδοτεί  το  Δήμαρχο  κ.  Κωνσταντίνο  Βρατσάνο  για  την  υπογραφή  της  Σύμβασης
Διαδημοτικής Συνεργασίας, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Η.Ν. Ψαρών.

Η απόφαση  να  διαβιβαστεί  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Αιγαίου  και  στη  Δ/νση  Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Χίου.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  16/2019
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Άρθρο 222 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. -Άρθρο 99 Ν. 3852/2010)

Στην Χίο σήμερα ...../...../2019 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
Ο Δήμος Χίου, εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Χίου κ. Εμμανουήλ Βουρνού, 
Ο Δήμος Η.Ν. Ψαρών εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Η.Ν. Ψαρών κ. Βρατσάνο

Κωνσταντίνο,  

λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:
1) τις διατάξεις των άρθρων 95, 99, 204 και 206 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2) Το άρθρο 222 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3) Το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη του Δήμου Η.Ν. Ψαρών να υποστηριχθεί από
το  Δήμο  Χίου   για  την  υλοποίηση  των  έργων  –  μελετών  καθώς  και  υπηρεσιών  και
προμηθειών  για  τις  οποίες  απαιτείται  ειδική  γνώση  (οι  οποίες  για  συντομία  θα
αποκαλούνται  πράξεις) 
5) Την αριθμ. ……../2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Η.Ν. Ψαρών, με
την οποία εγκρίνεται η σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Χίου
και  της  εγκριτικής  αυτής  ...../.....-.....-2019  απόφαση  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Αιγαίου
6) Την αριθμ. ...../2019 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Χίου και της εγκριτικής αυτής ...../.....-.....-
2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
 

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Δεδομένου  ότι  ο  Δήμος  Η.Ν.  Ψαρών  δε  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις  απαιτήσεις  της
τεχνικής  ικανότητας  και  δε  διαθέτει  επαρκώς  στελεχωμένη  και  οργανωμένη  Τεχνική
Υπηρεσία, καθώς υπηρετεί μόνο ένας (1) υπάλληλος (ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός). 
Για  το  λόγο αυτό έχει  απευθυνθεί  στο  Δήμο Χίου,  ο  οποίος  διαθέτει  την απαιτούμενη
στελέχωση της Τεχνικής του Υπηρεσίας και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο Η.Ν.
Ψαρών  στην υλοποίηση των εν λόγω πράξεων 
Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης αυτής, είναι ο ορισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών  του  Δήμου  Χίου,  ως  διευθύνουσας  (επιβλέπουσας)  Υπηρεσίας  για  την
υλοποίηση των έργων –  μελετών καθώς και υπηρεσιών  και  προμηθειών για τις  οποίες
απαιτείται ειδική γνώση (οι οποίες για συντομία θα αποκαλούνται  πράξεις)  ενώ ο  Δήμος Η.Ν.
Ψαρών έχει το ρόλο του κυρίου και της προϊσταμένης αρχής της πράξης.

Άρθρο 1 
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας αποτελεί η μεταβίβαση
της αρμοδιότητας της επιβλέπουσας υπηρεσίας στα πλαίσια υλοποίησης των πράξεων  του
Δήμου Η.Ν. Ψαρών στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου με μελετητή και
επιβλέποντα μηχανικό του Δήμου Η.Ν. Ψαρών τον κ. Χατζηπαναγιώτη Παναγιώτη και
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όποιον άλλο μόνιμο υπάλληλο προσληφθεί,  όπου αυτό λόγω ειδικότητας είναι δυνατό,
προκειμένου να υλοποιηθεί χωρίς προβλήματα το έργο του Δήμου Η.Ν. Ψαρών για τα έτη
2019 & 2020.  Όπου λόγω ειδικότητας  απαιτείται  συμπληρωματικό  πτυχίο,  θα  ορίζεται
ανάλογων προσόντων υπάλληλος από την Τ.Υ.Δ. Χίου.
Συγκεκριμένα: 
Ο Δήμος Η.Ν. Ψαρών, αναλαμβάνει το ρόλο του κυρίου και της προϊσταμένης αρχής της
πράξης.
Ο Δήμος Χίου αναλαμβάνει δια των αρμοδίων υπηρεσιών του να ασκήσει το ρόλο της
Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας για τις εν λόγω πράξεις τόσο στη διάρκεια της
ανάθεσης  της  σύμβασης  σε  ανάδοχο  όσο  και  στην  παρακολούθηση  και  διοίκηση  της
σύμβασης (επίβλεψη του έργου).

Άρθρο 2 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ και ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αρμόδια για την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας για την
υλοποίηση των πράξεων είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου η οποία θα
διαθέσει το επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα για την άσκηση του ρόλου αυτού.
Στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  ρόλου  της  Διευθύνουσας  υπηρεσίας  ο  Δήμος  Χίου
αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1.Τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης για την εκτέλεση των πράξεων και ειδικότερα την
σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.
2.Την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας με στελέχη της με
αξιοποίηση  του  κ.  Χατζηπαναγιώτη  Παναγιώτη  και  όποιον  άλλο  μόνιμο  υπάλληλο
προσληφθεί δήμου Η.Ν. Ψαρών μέχρι και την οριστική παραλαβή του υποέργου.
3.Την υλοποίηση των πράξεων που είναι αναγκαίο για την λειτουργική ολοκλήρωση της
πράξης Ο Δήμος Η.Ν. Ψαρών προκειμένου να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος η
ανάθεση  της  σύμβασης  και  η  υλοποίηση  της  πράξης,  παρέχει  την  απαραίτητη
πληροφόρηση στα στελέχη της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου. Επίσης έχει
την ευθύνη της λειτουργίας των αρμόδιων οργάνων της αναθέτουσας αρχής τόσο για την
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας όσο και την υπογραφή. 

Άρθρο 3 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η  παρούσα  σύμβαση,  θα  ολοκληρωθεί  μέσα  στα  οικονομικά  έτη  2019  και  2020.  Η
παράταση αυτής της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, θα
είναι εφικτή μετά από σχετική έγκριση και των δύο συμβαλλόμενων φορέων. 

Άρθρο 4 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για  την  παρακολούθηση  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  με  τις  αποφάσεις  των
συμβαλλομένων  ορίζεται  Επιτροπή  Παρακολούθησης  των  όρων  της  σύμβασης
διαδημοτικής  συνεργασίας,  η  οποία  αποτελείται  από  α)  τον  Δήμαρχο  Χίου  ή  τον
οριζόμενο από τούτον αντιδήμαρχο και β) τον Δήμαρχο Η.Ν. Ψαρών ή τον οριζόμενο
αναπληρωτή του. Υπεύθυνος για την εκπροσώπηση της Επιτροπής έναντι τρίτων ορίζεται
ο εκπρόσωπος του Δήμου Η.Ν. Ψαρών. Η Επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει μετά
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από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα
που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Σκοπός του
οργάνου παρακολούθησης ειδικότερα είναι: 

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 5
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε  τροποποίηση  της  παρούσας  σύμβασης  διαδημοτικής  συνεργασίας
πραγματοποιείται  μετά  από  απόφαση  των  αρμοδίων  Δημοτικών  Συμβουλίων  των
συμβαλλομένων μερών.
Τυχόν  λειτουργικές  δαπάνες  σχετικές  με  την  υλοποίηση  της  παρούσας  Σύμβασης
Διαδημοτικής Συνεργασίας που θα απαιτηθούν θα καλύπτονται από τον ήδη εγκεκριμένο
προϋπολογισμό του Δήμου Η.Ν. Ψαρών 

Άρθρο 6
 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Ρητά  συμφωνείται  ότι  στην  περίπτωση  που  ένα  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  δεν
εκπληρώνει  ή  εκπληρώνει  πλημμελώς  τις  υποχρεώσεις  του,  το  άλλο  μέρος  μπορεί  να
καταγγείλει  τη  σύμβαση.  Αυτά  συμφώνησαν,  συνομολόγησαν  και  συναποδέχθηκαν οι
συμβαλλόμενοι  και  προς  απόδειξή  τους  συντάχθηκε  η  παρούσα  σύμβαση,  που  αφού
διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς, υπογράφηκε σε 2 πρωτότυπα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Δήμαρχος Χίου Ο Δήμαρχος Η.Ν. Ψαρών

Βουρνούς Εμμανουήλ Βρατσάνος Κωνσταντίνος
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