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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/ 9-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Στην Ελαφόνησο σήμερα την 9η
του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2012, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ αι ώρα
10:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με
αριθμό 1683/5-11-2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ Αρώνη Γεωργίου, που
δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημ.
Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους Δημοτικούς Συμβούλους
ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗ Λ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο

Αριθ. Απόφ 72/2012
ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 6ο θέμα είπε:
Σύμφωνα με τι διατάξεις των παρ. 2-5, του άρθρου 95 του Ν 3852/2010 / δια την άσκηση των
αρμοδιοτήτων μεταβιβάζονται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στου Δήμους (άρθρο 94, Ν.
3852/2010) περιλαμβανομένων και των Τεχνικών Υπηρεσιών, παρέχεται διοικητική υποστήριξη σε
όσους δεν διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό για να τις ασκήσουν.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 95 Αν σε δήμους του ίδιου νομού, δεν υφίστανται
υπηρεσίες, με επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού, προς άσκηση των πρόσθετων
αρμοδιοτήτων που απονέμονται σε αυτούς με το άρθρο 94, περιλαμβανομένων και των τεχνικών
υπηρεσιών, για τις σχετικές αρμοδιότητες παρέχεται, υποχρεωτικώς, διοικητική υποστήριξη από το δήμο
της έδρας του νομού. Ο Δήμος της έδρας της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, στην οποία έχει μεταταγεί το
Προσωπικό των Υπηρεσιών της και στην δική μας περίπτωση Ο Δήμος Σπάρτης, σύμφωνα με το άρθρο
257 Ν. 3852/2010 παρέχει υποχρεωτικά διοικητική υποστήριξη σε δήμους που δε διαθέτουν τις
αντίστοιχες υπηρεσίες με επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού.
Σύμφωνα με την παρ. 4. Η διοικητική υποστήριξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των προηγούμενων
παραγράφων από το Δήμο της έδρας του νομού παρέχεται μέχρι 31.12.2012.
Δεδομένου ότι ο Δήμος Ελαφονήσου δεν έχει συστήσει ιδία Τεχνική Υπηρεσία καθώς και ότι ο Δήμος
Σπάρτης αφενός εξαιτίας του εξαιρετικού όγκου εργασίας με τον οποίο έχουν επιφορτιστεί οι Τεχνικές
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του Υπηρεσίες και αφετέρου ότι δεν θα υποχρεούται πλέον να μας παρέχει Τεχνικές Υπηρεσίες
προτείνω και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας να προβούμε
σε Διαδημοτική Συνεργασία με το Δήμο Μονεμβασίας, όπου σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ.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. Οι
συμβάσεις αυτές καλούνται «συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας».Ως εκ τούτου προτείνω την κατ'
αρχήν έγκριση του σχεδίου της Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασία και την εν συνεχεία υπογραφή της
στη συνέχεια ο Δήμαρχος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το σχέδιο της σύμβασης διαδημοτικής
συνεργασίας και το κάλεσε να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. έκανε διαλογική συζήτηση και έλαβε υπόψη του την 62/2012 ΑΔΣ Ελαφονήσου, και το
σχέδιο που παρουσίασε ο Δήμαρχος. Μετά το πέρας της συζήτησης το ΔΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το σχέδιο διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Μονεμβασίας που έχει ως εξής:
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Άρθρο 222 Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ. Και 99 και 206 ν. 3852/2010)
Στους Μολάους Λακωνίας σήμερα .....................οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:
1.Ο Δήμος Μονεμβασίας που εδρεύει στους Μολάους Λακωνίας και εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο
Μονεμβασίας .................................., σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2.Ο Δήμος Ελαφονήσου που εδρεύει στην Ελαφόνησο Λακωνίας και εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο
Ελαφονήσου κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας
υπόψη:
α)Τις διατάξεις του άρθρου 222 Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
β)Τις διατάξεις των άρθρων 94,95 και 99 του Ν. 3852/2010.
Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Σκοπός της σύμβασης αυτής είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης στο Δήμο Ελαφονήσου σύμφωνα με το
άρθρο 99 του Ν. 3852/2010.
Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΣΚΟΠΟΣ)
Με τη σύμβαση αυτή ο Δήμος Μονεμβασίας αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη- τεχνικές υπηρεσίες
(και πολεοδομικές όπως παρέχονται έως σήμερα) του Δήμου Ελαφονήσου, λόγω του ότι δε διαθέτει την αναγκαία
υλικοτεχνική υποδομή και το απαραίτητο προσωπικό για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν με
το Ν. 3852/2010 με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.
Άρθρο 2
ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Η τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ελαφονήσου θα γίνεται από την έδρα του Δήμου Μονεμβασίας που βρίσκεται
στους Μολάους.

ΑΔΑ: Β4ΣΞΩΡ4-0ΓΗ

Οι υπάλληλοι θα μεταβαίνουν στην Ελαφόνησο μόνο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία και όταν
οι ανάγκες που θα προκύπτουν δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με άλλο τρόπο (π.χ. σύνταξη μελετών, επίβλεψη
έργων, κλπ).
Συγκεκριμένα ο Δήμος Μονεμβασίας αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ελαφονήσου:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1)Εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την υλοποίηση έργων, κτλ. Σύνταξη τευχών ανάθεσης για μελέτες που
αδυνατεί να συντάξει η υπηρεσία,. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών εξειδικευμένων προμηθειών που χρήζουν
τεχνικής περιγραφής. Επίβλεψη για την καλή εκπόνηση των μελετών.
2)Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προσδιορισμός των αναγκών κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό
εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό κλπ. και εισήγηση της μεθοδολογίας εκτέλεσης κάθε έργου (με αυτεπιστασία ή
με ανάθεση σε τρίτους). Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών.
3)Επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία.
4)Επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων που ανατίθενται σε τρίτους. Διενέργεια επιμετρήσεων εργασιών και έλεγχο
των πιστοποιήσεων εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους.
5)Μέριμνα για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους.
6)Τήρηση τεχνικών αρχείων με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελούνται (αναλώσεις υλικών, απασχόληση
τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κλπ) και αντίστοιχα αρχεία μελετών
και σχεδίων (φάκελοι των έργων).
7)Ενημέρωση των Υπηρεσιών του Δήμου Ελαφονήσου για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων-μελετών.
Άρθρο 3
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Συμφωνείται ότι το προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί για την εκπλήρωση του αντικειμένου της
σύμβασης αυτής θα διατεθεί από το Δήμο Μονεμβασίας.
Άρθρο 4
ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Μονεμβασίας θα διαθέσει τον μηχανολογικό του εξοπλισμό όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο
προκειμένου να επιτευχθεί ο αντικειμενικός σκοπός που απορρέει από την παρούσα σύμβαση.
Άρθρο 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή των συμβαλλομένων και διαρκεί μέχρι 31-12-2013.
Η Σύμβαση θα παρατείνεται σιωπηρά εφόσον δεν καταγγελθεί από τα μέρη.
Άρθρο 6
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Όσο διαρκεί η σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος συμφώνου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι
αναφερόμενες στο άρθρο 2 εργασίες.
Άρθρο 7
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το συνολικό κόστος για την εκπλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης αυτής ανέρχεται στο ποσό που
αναφέρεται παρακάτω:
1.Λειτουργικές δαπάνες του συμβαλλομένου Δήμου Μονεμβασίας, που ανέρχεται στο ποσό πέντε χιλιάδες ευρώ
(5.000,00 €) , για την υποστήριξη – τεχνικές υπηρεσίες .
2.Οποιεσδήποτε δαπάνες- μετακίνησης - διαμονής - διατροφής, υπερωριών υπαλλήλων που θα απαιτηθούν για
την επίτευξη των στόχων.
Το ποσό της χρηματοδότησης που αναφέρεται παραπάνω προέρχεται από τακτικά έσοδα του Δήμου Ελαφονήσου
το οποίο θα καταβληθεί κατά το ήμισυ με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, το δε υπόλοιπο με την πάροδο
του πρώτου εξαμήνου. Οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής, διατροφής, υπερωριών υπαλλήλων θα καταβάλλονται
μετά την πραγματοποίηση της μετακίνησης, υπερωριών κλπ.
Η καταβολή του χρηματικού ποσού θα πραγματοποιείται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται υπέρ του Δήμου
Μονεμβασίας.
Άρθρο 8
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης και την εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων της
σύμβασης αυτής, τα συμβαλλόμενα μέλη ορίζουν Επιτροπή, που αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:
Τον εκπρόσωπο του Δήμου Μονεμβασίας, κ. .......................................Μονεμβασία
Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μονεμβασίας. κ. ............................................
Την Προϊστάμενη του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου
Μονεμβασίας, ..........................................
Τον εκπρόσωπο του Δήμου Ελαφονήσου, κ. Παναγιώτη Ψαρομμάτη, Δήμαρχο Ελαφονήσου
Το Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ελαφονήσου, κ. Σταύρο Αρώνη
Άρθρο 9
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Ρητά συμφωνείται στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληροί ή εκπληροί πλημμελώς τις
υποχρεώσεις του, οποιοσδήποτε των λοιπών 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 δύο (2) πρότυπα, έλαβε
δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας
Ηρακλής Τριχείλης

Ο Δήμαρχος Ελαφονήσου
Παναγιώτης Ψαρομμάτης

Η απόφαση αυτή του ΔΣ έλαβε α.α. 72/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 14/17-112012 που αφού συντάχθηκε διαβάστηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Σ. Αρώνης

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ Σ.ΑΡΩΝΗ.
ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

