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                                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Του  Πρακτικού  11/2019 Τακτικής Συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
----------------------------------------- 

Αριθ. Απόφασης   112/2019 
--------- --------------------------------- 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σχεδίου και σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια της Π.Ε. Δράμας  και του Δήμου  Κ. 
Νευροκοπίου για την «Άσκηση αρμοδιοτήτων συντήρησης εθνικού, επαρχιακού και δημοτικού 
οδικού δικτύου με την παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου ΜΕ 122158 ΙΧ Ισοπεδωτή Γαιών 
(Grader).  
  

 
     Στην Κομοτηνή σήμερα 30 Σεπτεμβρίου  2019 ημέρα Δευτέρα ώρα 18.00, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, συνήλθε σε δημόσια 
τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την 
Δ.Δ ΟΙΚ. 4449/24-09–2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Χρήστου Παπαθεοδώρου, η 
οποία επιδόθηκε στον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο, στους Αντιπεριφερειάρχες και σε κάθε 
Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 του N.3852/2010,όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
               O Περιφερειάρχης  Α.Μ.Θ  κ. Μέτιος  Χρήστος  
 

  

                 Ο  Πρόεδρος του Π.Σ. κ.  Παπαθεοδώρου  Χρήστος   
                 Ο  Αντιπρόεδρος  του Π.Σ. κ.  Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος ,   
                 Ο  Γραμματέας του Π.Σ  κ.   Λυμπεράκης Δημήτριος 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Πέτροβιτσ  Δημήτριος 24. Πατακάκης  Ανάργυρος 
2. Τσαλικίδης  Νικόλαος 25. Ιμάμογλου Τζιχάν 
3. Παπαδόπουλος  Γεώργιος 26. Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά 
4. Γαλάνης Βασίλειος 27. Βουρβουκέλης Οδυσσέας   
5. Ευφραιμίδης Νικόλαος 28. Χατζηγκενέ  Ιρφάν 
6. Τσώνης Αθανάσιος 29. Πολυμέρου  Μαρία 
7. Παπαεμμανουήλ  Γρηγόριος 30. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος 
8. Κουρτίδης  Κωνσταντίνος 31. Χατζηπέμου Χρήστος 
9. Μουλταζά  Ταρκάν Μουλταζά 32. Μαχμούτ Σερκάν 

10. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος 33. Κουράκ Ριτβάν 
11. Ιμπράμ  Αχμέτ 34. Αργυρίου Νικόλαος 
12. Βενετίδης Κωνσταντίνος 35. Σιμιτσής   Κωνσταντίνος 
13. Γαλανόπουλος Δημήτριος 36. Γρανάς  Αρχέλαος 
14. Δελησταμάτης Βασίλειος 37. Ζιμπίδης Γεώργιος   
15. Πολίτης Αλέξιος 38. Ζαμπουνίδης Ιωάννης 
16. Ναλμπάντης  Κωνσταντίνος 39. Δόντσος Δημήτριος 
17. Τοψίδης Χριστόδουλος 40. Παπατολίδης Δημήτρης   
18. Μαρκόπουλος  Θεόδωρος 41. Στεφανίδης Ιωάννης 
19. Βαβίας Σταύρος 42. Συμεωνίδης  Θεόδωρος   
20. Αμοιρίδης Μιχαήλ 43. Νικολαΐδης Ελευθέριος 
21. Εξακουστός  Κωνσταντίνος 44. Βέργας  Γεώργιος   
22. Μωυσιάδης  Αριστείδης 45. Περεντίδης Θεόδωρος 
23. Ταπατζάς Εμμανουήλ   46. Καραγιώργης  Ανδρέας   

    
    

                 ΑΠΟΝΤΕΣ:        
                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ 
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                   1.   Γάκης  Χρήστος                                                           2.     Βουλγαρίδης  Νικόλαος    
 
 

     Παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας  και Θράκης κα Ζωή  Κοσμίδου.      
    Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  
και Θράκης κα  Ελένη  Κατσικούδη. 
   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 49 μέλη, άρχισε η 
συζήτηση των  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης. 
  Προσήλθαν στην συνεδρίαση κατά τη  συζήτηση του ογδόου θέματος οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
κ.κ 1) Παπατολίδης Δημήτρης  2) Στεφανίδης Ιωάννης και 3)  Συμεωνίδης  Θεόδωρος. 

    Εισηγούμενος το ένατο θέμα της  ημερήσιας διάταξης ο  Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. 
Γεώργιος Παπαδόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών το με αρ. πρωτ.8180/23-09-2019 έγγραφο της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας το οποίο αναφέρει τα εξής: 

   Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης / ΠΕ Δράμας με στόχο την αναβάθμιση των 
παρεχομένων υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων συντήρησης του 
εθνικού, επαρχιακού  και δημοτικού οδικού δικτύου στην Διοικητική Περιφέρεια του Δήμου Κ. 
Νευροκοπίου και της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και συγκεκριμένα:  
α) για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές του Δήμου Κ.Νευροκοπίου, που 
προκύπτουν λόγω του εκτεταμένου δημοτικού οδικού δικτύου που διαθέτει και των αυξημένων 
μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων που ασκούν οι Δήμοι από τις καταργηθείσες Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις,  
β) για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας σε χειριστές μηχανημάτων και 
εργάτες προκειμένου να καθαρίζεται το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο,  
 
     και δεδομένου ότι: 
 
• η ΠΕ Δράμας διαθέτει δύο εν λειτουργία μηχανήματα έργων (ΜΕ) - Ισοπεδωτές Γαιών (GRADER) 
κυρίως για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου και ιδιαίτερα των τάφρων του, εκ των οποίων και τα 
δύο μηχανήματα παραμένουν ανενεργά λόγω έλλειψης χειριστών, ενώ 
 
• ο Δήμος Κ.Νευροκοπίου διαθέτει ένα μηχάνημα έργου (ΜΕ)-Ισοπεδωτή Γαιών (GRADER) που 
λόγω της παλαιότητας του (έτος κατασκευής 1974) η συντήρηση και επισκευή του είναι οικονομικά 
ασύμφορη. 
 
• Ο Δήμος Κ.Νευροκοπίου πρόκειται να προβεί άμεσα στην πρόσληψη χειριστή με σύμβαση 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) που διαθέτει δίπλωμα και άδεια χειρισμού GRADER 
προκειμένου να καλυφθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες. 
 
δύναται να παραχωρήσει το Μηχάνημα Έργου ΜΕ 122158 ΙΧ Ισοπεδωτή Γαιών (GRADER) προς 
χρήση για ορισμένο χρόνο στο Δήμο Κ.Νευροκοπίου σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο 
συνημμένο Σχέδιο Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της απαιτούμενης δαπάνης που θα προκύψει κατά την υλοποίηση της 
παρούσας σύμβασης έχει ως εξής: 
 
 Τα Καύσιμα και τα λιπαντικά θα καλυφθούν με πιστώσεις που προβλέπονται στον προϋπολογισμό 
του Δήμου Κ.Νευροκοπίου του τρέχοντος οικονομικού έτους και συγκεκριμένα στον ΚΑ 30/6641.01 
από τις οποίες καλύπτονται και αντίστοιχες δαπάνες για τα μηχανήματα του Δήμου. 
 Το κόστος συντήρησης και επισκευής που θα προκύψει θα καλυφθεί με πιστώσεις που 
προβλέπονται στον προϋπολογισμό του Δήμου Κ.Νευροκοπίου του τρέχοντος οικονομικού έτους 
και συγκεκριμένα στους: α) ΚΑ 30/6264 «συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» β) 
30/6672.01 «ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» και γ) 30/6672.02 «ελαστικά λοιπών 
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μηχανημάτων» από τις οποίες καλύπτονται και αντίστοιχες δαπάνες για τα μηχανήματα του Δήμου 
αυτής της κατηγορίας. 
 Τα τέλη χρήσης καθώς και η ασφάλιση καλύπτονται από πιστώσεις που προβλέπονται στον 
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης / ΠΕ Δράμας και συγκεκριμένα 
από τον ειδικό φορέα 1311  ΚΑΕ  0899.0001 

 
     ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και   της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) 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 άσκησης της , για 
λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων των συμβαλλομένων μερών και οι οποίες καλούνται συμβάσεις 
διαβαθμιδικής συνεργασίας. 
2. Τις  διατάξεις  του   Ν.   3463/2006  «Κύρωση  του   Κώδικα  Δήμων  και Κοινοτήτων», ως ισχύει. 
3. Το Π.Δ. 144/2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» (ΦΕΚ 
237/Α/27-12/2010). 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 273 και 283 του Ν. 3852/2010 περί Περιουσίας των Περιφερειών και 
τελικών ρυθμίσεων (κατ΄ εφαρμογή του οποίου οι περιφέρειες από την έναρξη λειτουργίας και την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώματα, 
περιλαμβανομένων και των εμπράγματων και στις υποχρεώσεις των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων.) 
 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Το με αριθμ. πρωτ. 7076/19-09-2019 αίτημα του Δήμου Κ.Νευροκοπίου. 
 
 Εισηγούμαι την έγκριση σας, για την σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την 
«Άσκηση αρμοδιοτήτων συντήρησης εθνικού, επαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου με την 
παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου ΜΕ 122158 ΙΧ Ισοπεδωτή Γαιών (Grader) από την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης/ Π.Ε. Δράμας στο Δήμο Κ.Νευροκοπίου 
 
 
   Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση 
και έχοντας υπόψη τις διατάξεις   του άρθρου 163 και  99  του Ν.3852/2010, όπως ισχύει. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
  1.  Εγκρίνει το σχέδιο και τη σύναψη  σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια της Π.Ε. Δράμας  και του Δήμου  Κ. 
Νευροκοπίου για την «Άσκηση αρμοδιοτήτων συντήρησης εθνικού, επαρχιακού και δημοτικού 
οδικού δικτύου με την παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου ΜΕ 122158 ΙΧ Ισοπεδωτή Γαιών 
(Grader), η οποία έχει ως εξής :  
 

Στη Δράμα, σήμερα την …./ …./ …… μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων : 
 
A. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ που εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. κ. Μέτιο Χρήστο και 
B. του ΔΗΜΟΥ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Κυριακίδη 
Ιωάννη. 
 
 
Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν 
κάθε φορά: 
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I. Το  Ν.3852/2010   "Νέα   Αρχιτεκτονική   της   Αυτοδιοίκησης   και   της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα τα άρθρα 99 αυτού ως ισχύει και 
176 όπως τροποποιήθηκε στο άρθρο 5 του Ν.4071/12 (ΦΕΚ85/Α/11-4-12). 

II. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 
237/Α/27-12-2010). 

III. Τις  διατάξεις  του   Ν.   3463/2006  «Κύρωση  του   Κώδικα  Δήμων  και Κοινοτήτων», ως ισχύει. 
IV. Τις διατάξεις των άρθρων 273 και 283 του Ν. 3852/2010 περί Περιουσίας των Περιφερειών και 

τελικών ρυθμίσεων (κατ΄ εφαρμογή του οποίου οι περιφέρειες από την έναρξη λειτουργίας και την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώματα, 
περιλαμβανομένων και των εμπράγματων και στις υποχρεώσεις των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων.) 

V. Το με αριθ. πρωτ. 7076/19-09-2019 αίτημα του Δήμου Κ.Νευροκοπίου. 
VI.   Την αριθ     ……../…….. (πρακτ …../…….) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου της 
παρούσας σύμβασης (ΑΔΑ …………..). 

VII. Την  αριθ      …. /……. (πρακτ. …/……) απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου 
Κ.Νευροκοπίου για την αποδοχή της παραχώρησης χρήσης του μηχανήματος έργου της παρούσας 
σύμβασης (ΑΔΑ ………..). 

VIII. Την αριθ …/……απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κ. Νευροκοπίου με την οποία 
εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας σύμβασης    (ΑΔΑ …………..). 

IX. Την αριθ       ….. / …….. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας σύμβασης (ΑΔΑ …………..). 
 
συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
 

              ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Η παρούσα σύμβαση περιέχει τα εξής άρθρα: 
 
1. Περιεχόμενα. 
2. Προοίμιο. 
3. Αντικείμενο της σύμβασης. 
4. Χώρος εργασίας μηχανήματος. 
5. Ποσά και Πόροι Χρηματοδότησης. 
6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 
7. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των συμβαλλομένων. 
8. Επιτροπή Παραλαβής και Παράδοσης & Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης. 
9. Διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
10. Ρήτρες - Τελικές διατάξεις. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2  
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης / ΠΕ Δράμας με στόχο την αναβάθμιση των 
παρεχομένων υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων συντήρησης του 
εθνικού, επαρχιακού  και δημοτικού οδικού δικτύου στην Διοικητική Περιφέρεια του Δήμου 
Κ.Νευροκοπίου και της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και συγκεκριμένα:  
 
α) για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές του Δήμου Κ.Νευροκοπίου, που 
προκύπτουν λόγω του εκτεταμένου δημοτικού οδικού δικτύου που διαθέτει και των αυξημένων 
μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων που ασκούν οι Δήμοι από τις καταργηθείσες Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις,  
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β) για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας σε χειριστές μηχανημάτων και 
εργάτες προκειμένου να καθαρίζεται το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο,  
 
και δεδομένου ότι: 
 
• η ΠΕ Δράμας διαθέτει δύο εν λειτουργία μηχανήματα έργων (ΜΕ) - Ισοπεδωτές Γαιών (GRADER) 
κυρίως για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου και ιδιαίτερα των τάφρων του, εκ των οποίων και τα 
δύο μηχανήματα παραμένουν ανενεργά λόγω έλλειψης χειριστών, ενώ 
 
• ο Δήμος Κ.Νευροκοπίου διαθέτει ένα μηχάνημα έργου (ΜΕ)-Ισοπεδωτή Γαιών (GRADER) που 
λόγω της παλαιότητας του (έτος κατασκευής 1974) η συντήρηση και επισκευή του είναι οικονομικά 
ασύμφορη. 
 
• Ο Δήμος Κ.Νευροκοπίου πρόκειται να προβεί άμεσα στην πρόσληψη χειριστή με σύμβαση 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) που διαθέτει δίπλωμα και άδεια χειρισμού GRADER 
προκειμένου να καλυφθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες. 
 
 
δυνάμει της παρούσας σύμβασης θα παραχωρήσει το Μηχάνημα Έργου ΜΕ 122158 ΙΧ Ισοπεδωτή 
Γαιών (GRADER) προς χρήση στο Δήμο Κ.Νευροκοπίου, χωρίς καταβολή μισθώματος, σύμφωνα με 
τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα που ακολουθούν. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η παρούσα σύμβαση αφορά ειδικότερα στην από μέρους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης / Περιφερειακή Ενότητα Δράμας παραχώρηση προς χρήση στο Δήμο Κ.Νευροκοπίου, ενός 
μηχανήματος έργου της, ήτοι του ΜΕ 122158 ΙΧ Ισοπεδωτή Γαιών (GRADER), χωρίς καταβολή 
μισθώματος, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται με το άρθρο 9 της παρούσας και με 
σκοπό: 
 
α) την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές του Δήμου Κ.Νευροκοπίου, που 
προκύπτουν λόγω του εκτεταμένου δημοτικού οδικού δικτύου που διαθέτει και των αυξημένων 
μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων που ασκούν οι Δήμοι από τις καταργηθείσες Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις και 
 
 β) την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας σε χειριστές μηχανημάτων και 
εργάτες προκειμένου να καθαρίζεται το εθνικό και  επαρχιακό οδικό δίκτυο.  
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του παραχωρηθέντος μηχανήματος είναι τα ακόλουθα: 
 

Είδος μηχανήματος: Ισοπεδωτής Γαιών 
Αριθμός Κυκλοφορίας: ΜΕ 122158 ΙΧ 

Εργοστάσιο Κατασκευής: HBM - NOBAS  
Τύπος: SHM5NT - 1  

Αριθμός Πλαισίου: 4000630406 

Εργοστ. Κατασκ. Κινητήρα: PERKINS 
Τύπος Κινητήρα: 1106C – E60TA  

Αριθμός Κινητήρα: VK38030U098140L Παραγ. 
Ισχύος: 184 PS 

Καύσιμο Κινητήρα: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
 

 
Για την εύρυθμη λειτουργία των συμβαλλομένων ως προς την κάλυψη των υπηρεσιακών τους 
αναγκών σχετικά με τον καθαρισμό του οδικού δικτύου, οι αρμόδιες υπηρεσίες δύναται να 
συντάσσουν από κοινού εξαμηνιαίο πρόγραμμα εργασιών - απασχόλησης του ως άνω 
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μηχανήματος, αμέσως μετά την υπογραφή της παρούσας, το οποίο θα τροποποιείται ανάλογα με 
τις προκύπτουσες ανάγκες. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 
Χώρος εργασίας του μηχανήματος έργου ορίζεται η διοικητική περιφέρεια του Δήμου 
Κ.Νευροκοπίου και εφόσον παραστεί ανάγκη και όμορων δήμων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της απαιτούμενης δαπάνης που θα προκύψει κατά την υλοποίηση της 
παρούσας σύμβασης έχει ως εξής: 
 
5.1 Τα Καύσιμα και τα λιπαντικά θα καλυφθούν με πιστώσεις που προβλέπονται στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κ.Νευροκοπίου του τρέχοντος οικονομικού έτους και συγκεκριμένα στον 
ΚΑ 30/6641.01 από τις οποίες καλύπτονται και αντίστοιχες δαπάνες για τα μηχανήματα του Δήμου. 
5.2 Το κόστος συντήρησης και επισκευής που θα προκύψει θα καλυφθεί με πιστώσεις που 
προβλέπονται στον προϋπολογισμό του Δήμου Κ.Νευροκοπίου του τρέχοντος οικονομικού έτους 
και συγκεκριμένα στους: α) ΚΑ 30/6264 «συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» β) 
30/6672.01 «ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» και γ) 30/6672.02 «ελαστικά λοιπών 
μηχανημάτων» από τις οποίες καλύπτονται και αντίστοιχες δαπάνες για τα μηχανήματα του Δήμου 
αυτής της κατηγορίας. 
5.3 Τα τέλη χρήσης καθώς και η ασφάλιση καλύπτονται από πιστώσεις που προβλέπονται στον 
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης / ΠΕ Δράμας και συγκεκριμένα 
από τον ειδικό φορέα 1311  ΚΑΕ  0899.0001 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Η υλοποίηση της παρούσας θα αρχίσει μετά την υπογραφή της και με την υπογραφή του 
πρωτοκόλλου Παράδοσης - Παραλαβής από τα συμβαλλόμενα μέρη και θα διαρκέσει έως τη λήξη 
της, όπως αυτή ορίζεται με το άρθρο 9 της παρούσας. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 
7.1 Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης / Περιφερειακή Ενότητα Δράμας 
αναλαμβάνει: 
 
7.1.1 Να παραχωρήσει προς χρήση, χωρίς καταβολή μισθώματος, του ΜΕ 122158 ΙΧ Ισοπεδωτή 
Γαιών (GRADER) στο Δήμο Κ.Νευροκοπίου. 
7.1.2 Να παράσχει στο Δήμο οποιαδήποτε βοήθεια και πληροφορία στα πλαίσια αυτής της 
σύμβασης για την υλοποίησή της. 
7.1.3 Όπου απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών φορέων για την υλοποίηση της σύμβασης, 
να παρεμβαίνει κατάλληλα και να συντονίζει τις ενέργειες των μερών προς τους φορείς αυτούς. 
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7.1.4 Να ορίσει τα μέλη της στην επιτροπή παραλαβής και παράδοσης των μηχανημάτων του 
άρθρου 8 της παρούσας με τους αναπληρωτές τους. 
7.1.5 Να ορίσει τα μέλη της στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσας με 
αναπληρωτές τους. 
 
 
7.2 Ο Δήμος Κ.Νευροκοπίου αναλαμβάνει: 
7.2.1 Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες (αλλαγή ελαστικών και δύο μπαταριών) ώστε το ΜΕ 
122158 ΙΧ Ισοπεδωτής Γαιών (GRADER) να τεθεί με ασφάλεια σε λειτουργία. 
7.2.2 Να χρησιμοποιήσει το ΜΕ 122158 ΙΧ Ισοπεδωτή Γαιών (GRADER) εντός της Διοικητικής του 
περιφέρειας σε εργασίες του Δήμου (π.χ. καθαριότητας των αγροτικών οδών), καθώς και για τον 
καθαρισμό και την διατήρηση οδοστρώματος και των τάφρων του επαρχιακού οδικού δικτύου σε 
καλή κατάσταση.  
7.2.3 Την τεχνική και οικονομική ευθύνη της επισκευής για υφιστάμενες βλάβες με νόμιμες, 
ασφαλείς και εγκεκριμένες διαδικασίες, ώστε το μηχάνημα να τεθεί με ασφάλεια σε λειτουργία. 
7.2.4 Να διαθέσει, για τον χειρισμό του μηχανήματος, χειριστή, έχοντα τα απαραίτητα νόμιμα 
προσόντα π.χ. άδεια που να καλύπτει την κατηγορία του μηχανήματος 
7.2.5 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και όπου θα κριθεί από την Υπηρεσία Π.Σ.Ε.Α. απαραίτητη η 
χρήση του μηχανήματος, ο Δήμος θα διαθέτει αμέσως το μηχάνημα με το χειριστή του. Επίσης 
κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο θα διατίθεται το μηχάνημα με προτεραιότητα  για τον εκχιονισμό 
του Εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της περιοχής  (σύμφωνα με το Σχέδιο Εκτάκτων 
Αναγκών και τις εντολές του υπευθύνου) και στη συνέχεια για το δίκτυο του Δήμου. 
7.2.6 Να παραδώσει το μηχάνημα έργου μετά τη λήξη της παρούσας σε κατάσταση που να 
εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία του. 
7.2.7 Τις δαπάνες των καυσίμων και λιπαντικών, της τακτικής και έκτακτης συντήρησης, 
ενημερώνοντας ανελλιπώς το βιβλίο του μηχανήματος και την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας). 
7.2.8 Την έκδοση διαταγών κίνησης του μηχανήματος καθώς και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων, 
αποφάσεων κλπ. απαιτούνται για την υλοποίηση της παρούσας και σύμφωνα με όσα απορρέουν 
από αυτή και τις συναφείς ισχύουσες διατάξεις. 
7.2.9 Την έκδοση όλων των απαιτουμένων αδειών και εγκρίσεων (περιβαλλοντικές, κ.λ.π.). Επίσης 
σε περίπτωση που απαιτείται εκπόνηση μελέτης για την εκτέλεση των εργασιών που θα 
εκτελεσθούν με το μηχάνημα που παραχωρείται στο Δήμο, την αποκλειστική ευθύνη (μελέτη, 
επίβλεψη κλπ. ) θα έχουν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. 
7.2.10  Την ευθύνη για τυχόν ζημιές σε τρίτους ή στους χειριστές του και βλάβες που δεν 
καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του μηχανήματος. 
7.2.11  Να ορίσει μέλος του στην επιτροπή παραλαβής και παράδοσης των μηχανημάτων του 
άρθρου 8 της παρούσας με αναπληρωτή του. 
7.2.12  Να ορίσει μέλος του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσας με 
αναπληρωτή του. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

 
8.1 Για την παραλαβή και παράδοση του μηχανήματος έρχου θα συγκροτηθεί Επιτροπή με 
απόφαση της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, με την επωνυμία «Επιτροπή παραλαβής και 
παράδοσης μηχανήματος έργου», με έδρα τη Δράμα, για τη διάρκεια υλοποίησης της παρούσας. 
Η Ανωτέρω Επιτροπή, αποτελείται από τρία (3) μέλη, με αντικείμενο την παραλαβή και παράδοση 
του μηχανήματος έργου και συγκεκριμένα: 
 
- Τον ……………………….. ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή του ………………... 
 
- Τον ……………………….., με αναπληρωτή του ………………... 
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- Τον ……………………….., με αναπληρωτή του ………………... 
 
 
 
 
Αντικείμενο της Επιτροπής παραλαβής και παράδοσης μηχανήματος έργου είναι η σύνταξη 
πρωτοκόλλου παλαβής και παράδοσης του μηχανήματος έργου κατά την έναρξη και τη λήξη της 
παρούσας σύμβασης, το οποίο θα συνοδεύεται από σχετική τεχνική έκθεση της αρμόδιας 
υπηρεσίας. 
 
8.2. Για την παρακολούθηση εφαρμογής της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την 
επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα  τη Δράμα. Η Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης αποτελείται από : 
 
- Τον ……………………….. ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή του ………………... 
 
- Τον ……………………….., με αναπληρωτή του ………………... 
 
- Τον ……………………….., με αναπληρωτή του ………………... 
 
Η συγκρότηση της παραπάνω Επιτροπής θα γίνει με τον ορισμό των μελών της, καθώς και των 
αναπληρωτών τους, από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών. 
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση 
όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης με βάση την 
υφιστάμενη νομοθεσία και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης 
των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών 
κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας και η επίλυση κάθε 
διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων 
της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της. Επίσης, η ρύθμιση λεπτομερειών και 
διαδικαστικών θεμάτων αναγκαίων για την εφαρμογή των όρων της παρούσας, καθώς και η 
πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αποτελούν αφετηρίες δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων των συμβαλλομένων. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση 
αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται εγκαίρως τα μέλη της 
εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και 
τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος 
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. Η Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να ζητά τη γνώμη ή άποψη εξειδικευμένου προσωπικού. 
Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις ή απόψεις δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει 
εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά 
την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει 
ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα 
πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού 
υπογραφούν. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι 
αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων 
μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. 
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα 
καθορισθούν με αποφάσεις της. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
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Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει σε ένα 
(1) έτος. 
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης μπορεί να παραταθεί μετά από εισήγηση της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης και με τη λήψη σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων 
μερών. 
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης / Περιφερειακή Ενότητα Δράμας διατηρεί το 
δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΡΗΤΡΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

10.1 Σε περίπτωση μη τηρήσεως των όρων της παρούσας σύμβασης από το Δήμο, 
τούτος υποχρεούται να επιστρέψει στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
(Περιφερειακή Ενότητα Δράμας) το μηχάνημα έργου. 
10.2 Καμία τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς να 
εγκρίνεται και να υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των 
συμβαλλομένων μερών. 
10.3 Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως 
με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από σχετική έγκριση των 
αρμοδίων οργάνων. 
10.4 Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από 
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την 
παρούσα σύμβαση από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση 
των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση 
δικαιωμάτων σε συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα σύμβαση. 
10.5 Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του μηχανήματος έργου. 
10.6 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 
Δράμας. 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των 
οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα και έλαβε ο κάθε 
συμβαλλόμενος από ένα. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

           ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                         ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ  
    ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
            Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
               ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                                       ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
2.Ορίζει ως εκπρόσωπους   της  Περιφέρειας  Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης  στην επιτροπή 
παραλαβής και παράδοσης και στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης  της ανωτέρω  σύμβασης 
Διαβαθμιδικής Συνεργασίας. 
α) Τον κ. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριο, Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Δράμας και Εντεταλμένο 
Σύμβουλο Πολιτισμού της Π.Α.Μ.Θ., ως πρόεδρο των επιτροπών με αναπληρωτή τον κ. Ζιμπίδη 
Γεώργιο, Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Δράμας και Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής . 
β) Τον  κ. Κουκαριώτη  Παναγιώτης ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων υπάλληλο της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με αναπληρωτή τον κ. Ιωαννίδη Κωνσταντίνο ΔΕ Τεχνικών, της ίδιας 
Δ/νσης. 
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3.Εξουσιοδοτεί  ως εκπρόσωπο της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την 
υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας τον  Περιφερειάρχη  Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης  κ. Χρήστο  Μέτιο.   
 
 
   Παρών  δήλωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος. 
 
    Η  παρούσα απόφαση έλαβε α/α   112/2019 
 
 
                          Ο  ΠΡΟΕΔΡOΣ   ΤΟΥ                                                     Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ                                  
                   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
                   ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                  ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
 
 
                     Παπαθεοδώρου  Χρήστος                                             Λυμπεράκης Δημήτριος 
 

   
 


