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Από το αριθ.7/6-4-2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 120

Περίληψη
Σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου
Ξάνθης και Δήμου Νέστου και εξουσιοδότηση Δημάρχου
Ξάνθης

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 6 Απριλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.13112/02-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να
συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 25
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
14) Μιχαλοπούλου Αλίκη
2) Αγκόρτσας Απόστολος
15) Μπένης Δημήτριος
3) Γιαννώτα Θεοδώρα
16) Μπαντάκ Σιαμπάν
4) Γκιρτζίκη Αλεξία
17) Μπόζ Ραμαδάν
5) Γουναρίδης Στυλιανός
18) Ξυνίδης Αθανάσιος
6) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
19) Παπασταματίου Γεώργιος
7) Ιγιαννίδης Στέφανος
20) Πούλιος Χρίστος
8) Καμαρίδης Ιπποκράτης
21) Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος
9) Καρά Αχμέτ
22) Τσεγγελίδης Ιωάννης
10) Κίρατζη Ερκάν
23) Τσιακίρογλου Σωτήριος
11) Κολλάρος Γεώργιος
24) Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
12) Κυριακίδης Αλέξανδρος
25) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
13) Λομβαρδέας Μιχαήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Ανταμπούφης Νικόλαος
10) Παπαδόπουλος Κυριάκος
2) Δημούδη Χρυσούλα
11) Παρταλίδου Δέσποινα
3) Ηλιάδης Θωμάς
12) Σδρέβανος Μαρίνος
4) Καλογερής Κρίτων
13) Ταρενίδης Παναγιώτης
5) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
14) Τόπ Ισμέτ
6) Καλογερής Κρίτων
15) Τσέπελης Εμμανουήλ
7) Λύρατζης Πασχάλης
16) Χασάν Ογλού Ορχάν
8) Μούρκας Χρήστος
17) Χασάν Ολγού Φερτούν
9) Μπογιάρ Αχμέτ Σελεϊντήν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, και ο εκπρόσωπος
της Τοπικής Κοινοτήτας Γέρακα κ. Κιουτσούκ Ραϊφ
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Τσεγγελίδης Ιωάννης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη
συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.13136/2-4-2015 εισήγηση της
Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 99 του Νόμου 3852/2010 και την ανωτέρω αναφερόμενη
απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Νέστου, μ ε την οποία ζητείται σύναψη διαδημοτικής
συνεργασίας με το Δήμο μας, προκειμένου να μπορέσει αυτός να ολοκληρώσει τα τεχνικά έργα του που
βρίσκονται σε εξέλιξη.
Το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος Δήμος – στο πλαίσιο της ενδοδημοτικής κινητικότητας έχει αποδυναμωθεί
από μηχανικούς και μία από αυτούς υπηρετεί πλέον στο δήμο Ξάνθης
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Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο συμβούλιό σας για τη λήψη σχετικής απόφασης και να εξουσιοδοτήσει το
Συμβούλιο, το Δήμαρχο Ξάνθης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Επίσης να ορίσει δύο μέλη με
τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης.
Στο σχέδιο της σύμβασης που συνυποβάλλεται, ο Δήμος Νέστου, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει
στο Δήμο Ξάνθης ποσό που αναλογεί στη μισθοδοσία της υπαλλήλου που θα απασχοληθεί για το σκοπό αυτό
( μαζί με τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές)».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση καθώς
και 1) τις διατάξεις του άρθρου 99 του Νόμου 3852/2010, 2) τη με αριθμό 55 /2015, απόφαση του Δημοτικού
Συμβούλιου του Δήμου Νέστου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και Δήμου Νέστου
προκειμένου να μπορέσει ο Δήμος Νέστου να ολοκληρώσει τα τεχνικά έργα του που βρίσκονται σε εξέλιξη
με τους παρακάτω όρους:
ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην Χρυσούπολη σήμερα ………………… ημέρα ………….. οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι στο εξής
"συμβαλλόμενοι":
Α. Ο Δήμος Νέστου νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Τσομπανόπουλο Ευάγγελο Δήμαρχο
Β.Ο Δήμος Ξάνθης νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο Δήμαρχο
Έχοντας υπόψη :
 Την παρ. 1 του άρθρου 99 του Ν.3852/2010.
 Τις διατάξεις του άρθρου 36του Ν.3528/2007.
 Τις διατάξεις 1 παρ. 6 του Ν.1256/1982.
 Τον εγκεκριμένο οργανισμό των εσωτερικών υπηρεσιών του Δήμου Νέστου και το γεγονός ότι από
την τεχνική υπηρεσία με τη διαδικασία της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας αποχώρησαν πέντε
υπάλληλοι διαμορφώνοντας την υπάρχουσα δύναμη μηχανικών σε τρεις (3) οι οποίοι αντικειμενικά
δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της υπηρεσίας
συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:
Άρθρο 1
Προοίμιο
Ο Δήμος Νέστου είναι ενταγμένος και υλοποιεί ένα μεγάλο αριθμό έργων του ΕΣΠΑ. Ωστόσο μετά την
εφαρμογή του σχεδίου της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας υπέστη σημαντική μείωση του προσωπικού
της τεχνικής υπηρεσίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία σωστής παρακολούθησης και επίβλεψης των
έργων ΕΣΠΑ και συγχρόνως δημιουργεί κινδύνους απένταξης τους από το συγκεκριμένο χρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει άμεση και επιτακτική ανάγκη υποστήριξης της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέστου από υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης ο οποίος
στα πλαίσια της κινητικότητας μετακινήθηκε από το Δήμο Νέστου στο Δήμο Ξάνθης. Ο συγκεκριμένος
υπάλληλος είχε ορισθεί επιβλέπων για ένα ορισμενό αριθμό χρηματοδοτούμενων έργων τα οποία στην
παρούσα φάση δεν μπορούν να ανατεθούν σε άλλους υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου
Νέστου.
Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας είναι η παρακολούθηση και επίβλεψη από
την υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, Γεωργίου Μαρίας, των παρακάτω έργων του
Δήμου Νέστου για τα οποία είχε ορισθεί επιβλέπουσα και μέχρι την οριστική ολοκλήρωσή τους(31-12-2015).
Συγκεκριμένα τα έργα είναι:
 Αξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου Ερατεινού – Χρυσούπολης Δήμου Νέστου, αξία σύμβασης
10.341.447,20€.
 Ανέγερση διδακτηρίου Γυμνασίου Χρυσούπολης ( Α κτίριο) αξία σύμβασης 1.173.864,11€.
 Ολοκλήρωση υποδομών του διδακτηρίου Γυμνασίου Χρυσούπολης (Β κτίριο) αξία σύμβασης
2.439.633,64€.
 Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Νέστου αξία σύμβασης 5.406.439,45.
Άρθρο 3
Προϋπολογισμός
Το μηνιαίο κόστος μισθοδοσίας της υπαλλήλου Γεωργίου Μαρίας ανέρχεται στο ποσό των 2.004,89€ και θα
καταβάλλεται από το Δήμο Νέστου στο Δήμο Ξάνθης επί δεδουλευμένων και στο τέλος κάθε τριμήνου.
Άρθρο 4
Χρονοδιάγραμμα
Η παρούσα προγραμματική αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και θα λήξη την 31/12/2015.
Άρθρο 5
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Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
1. Ο Δήμος Νέστου αναλαμβάνει να
Α. Διαθέσει γραφείο, υλικοτεχνική υποδομή και γραμματειακή υποστήριξη για τη σωστή παρακολούθηση και
επίβλεψη των αναφερόμενων στο άρθρο 2 της παρούσας έργων. Ο Δήμος Νέστου αναλαμβάνει τη δέσμευση
να μη χρησιμοποιηθεί η υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης Γεωργίου Μαρία ΠΕ Πολιτική Μηχανικός, σε άλλα
έργα ή υπηρεσίες που δεν έχουν σχέση με τα καθήκοντα πέραν αυτών που ορίζονται στα άρθρα 36 και 47 του
Ν.3669/08 όπως τροποποιημένα ισχύουν.
Τέλος η διάθεση της υπαλλήλου δεν έχει σε καμία περίπτωση την έννοια της απόσπασης, αλλά θα
εξυπηρετήσει το Δήμο Νέστου για την παρακολούθηση και επίβλεψη των συγκεκριμένων έργων.( άρθρο 2
της παρούσας)
2. Ο Δήμος Ξάνθης υποχρεούται
Α. Να διαθέσει την υπάλληλο Γεωργίου Μαρία κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών της οποίας θα της
ανατεθούν καθήκοντα επιβλέποντα μηχανικού για τα έργα του άρθρου 2 της παρούσας και η οποία
καθημερινά θα απασχολείται στο Δήμο Νέστου μέχρι και την ολοκλήρωση των έργων (31-12-2015).
Άρθρο 7
Διάρκεια
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης, αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει με την ολοκλήρωση των
αναφερόμενων στο άρθρο 2 έργων.
Άρθρο 8
Όργανο παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης
Οι συμβαλλόμενοι φορείς ρητά συμφωνούν και συναποδέχονται ότι, την παρακολούθηση της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης, έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής:
1.
2.
3.
1. Οι αρμοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι οι εξής:
Α. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και την απορροφητικότητα των χρηματοδοτήσεων
Β. Τροποποιεί όποτε κρίνει χρήσιμο για την ομαλή υλοποίηση της προγραμματικής κάποιο από τα άρθρα
της..
Γ. Παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών και συντάσσει έκθεση σε
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.
Δ. Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της σύμβασης.
Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει λύση απευθύνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Άρθρο 9
Ρήτρες
Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Σε
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης μπορεί να επιβάλλονται με απόφαση του οργάνου
παρακολούθησης εφαρμογής των όρων της σύμβασης σε βάρος του συμβαλλόμενου που έκανε την
παράβαση οι εξής ρήτρες:
1. Σύσταση εφαρμογής των όρων
2. Αποζημίωση για τη ζημία που έχει επέλθει από την μη εφαρμογή των όρων
Αντικατάσταση του συμβαλλόμενου με άλλο φορέα
Β) Ορίζει τους δημοτικούς συμβούλους Τσέπελη Εμμανουήλ και Σδρέβανο Μαρίνο με αναπληρωτές τους
δημοτικούς συμβούλους Μούρκα Χρήστο και Ηλιάδη Θωμά για την Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής
της εν λόγω σύμβασης
Γ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Ξάνθης κ. Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο και σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος το νόμιμο αναπληρωτή του για την υπογραφή της σύμβασης και οποιουδήποτε σχετικού με την
υπόθεση εγγράφου.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 16-4-2015
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

