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                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Του  Πρακτικού  5 / 2019 τακτικής συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου 

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

Αριθ. Απόφασης  57 / 2019 
--------- --------------------------------- 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση σχεδίου και  σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Δράμας για  την διάθεση τεχνικών 
υπαλλήλων Π.Ε. ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων, της Π.Ε 
Δράμας . 

 
    
   Στην Κομοτηνή σήμερα  18 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του 
Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου και παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών: Πέτροβιτς Δημητρίου Π.Ε. 
Έβρου, Μαρκόπουλου Θεόδωρου Π.Ε. Καβάλας, Τσαλικίδη Νικολάου Π.Ε. Ροδόπης και απουσία  
των  Αντιπεριφερειαρχών: Ζαγναφέρη Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης, Πατακάκη Ανάργυρου Π.Ε Δράμας 
διότι σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄/471/18-02-2019 τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ. 
κ. Χρήστος Μέτιος, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167  παρ.4 του N.3852/2010, 
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ. 2016/ 12 -04–2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του που 
επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν.3852/2010. 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ :   
       1.   Δημούδη- Τζατζαίρη Ελένη,   Πρόεδρος του Π.Σ.   
       2.   Καβαρατζής Σταύρος,   Αντιπρόεδρος  του Π.Σ.  
       3.   Μεχμέτ Ούστα Χουσείν,    Γραμματέας του Π.Σ. 
 

                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ   
1. Αντωνιάδης   Κωνσταντίνος                            
2. Εξακουστός  Κωνσταντίνος 
3. Μποταΐτης  Σωτήριος 
4. Ευφραιμίδης Νικόλαος      
5. Τερτσούδης Χρήστος   
6. Ιμπράμ Αχμέτ    
7. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος   
8. Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος    
9. Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα 
10. Χουσέ  Μουσταφά  Ισμαήλ      
11. Μπούτος  Ιωάννης      
12. Κινατζίδης Κωνσταντίνος 
13. Κατραντζή  Μουσταφά 
14. Μουσταφά Μετίν          
15. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά   

      16.  Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα  
 

17.   Ιντζέ  Μεμέτ Μπιρόλ     
 18.   Χειράκη Γεωργία     
19.   Τσολάκης Σταύρος 
20.   Καραλίδης Φώτιος    
21.   Γρανάς  Αρχέλαος 
22.   Δαμιανίδης  Παύλος      
23.   Κοτζά Μουμίν Ριτβάν       
24.   Ζιμπίδης   Γεώργιος     
25.   Τουρτούρης Σπυρίδων  
26.   Λασκαρίδης  Παντελής   
27.   Μαλτέζος Μενέλαος     
28.  Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή      
 29.  Τρέλλης Χρήστος 
 30.  Τραϊφόρος Βασίλειος 

   31.  Ναθαναηλίδης Αναστάσιος 
 32.  Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής 
  

               ΑΠΟΝΤΕΣ:               
                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Τσιλιγγίρης Σπυρίδων                                          9.  Παπαδόπουλος Σωτήριος 
2. Ζάχαρη Ζηνοβία                                                  10.  Αραμπατζής  Αθανάσιος    
3. Βενετίδης Κωνσταντίνος                                    11. Τσαλδαρίδης  Αναστάσιος   
4. Γάκης  Χρήστος                                                    12.  Γαλάνης Βασίλειος      
5. Αμοιρίδης  Μιχαήλ                                             13.  Ορφανίδης Χαράλαμπος  
6. Χατζηγκενέ  Ιρφάν                                              14.  Κιτσόπουλος Χρήστος      
7. Βουδούρης Ευάγγελος                                       15.  Γεροστεργίου Αικατερίνη   
8. Λιθηρόπουλος Χρήστος                                     16.  Μουμίν Οντέρ   
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     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 30 μέλη, άρχισε η 
συζήτηση τoυ  θέματος   της ημερήσιας διάταξης. 
  Προσήλθαν στη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του πρώτου θέματος της  ημερήσιας διάταξης οι 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι  κ.κ. 1) Μουσταφά Μετίν, 2) Χουσέ  Μουσταφά  Ισμαήλ,  3)  Κατραντζή  
Μουσταφά, 4) Ιντζέ  Μεμέτ Μπιρόλ   και 5) Κοτζά Μουμίν Ριτβάν. 
  Αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του τέταρτου θέματος της 
ημερήσιας διάταξης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος. 
   Αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του πέμπτου θέματος της 
ημερήσιας διάταξης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Καραλίδης Φώτιος. 
  Αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση και πριν τη συζήτηση του έβδομου  θέματος της 
ημερήσιας διάταξης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Εξακουστός  Κωνσταντίνος. 
  Εισηγούμενος το δέκατο όγδοο  θέμα της  ημερήσιας διάταξης  ο  Περιφερειακός Σύμβουλος κ.   
Χρήστος Γεωργιτσόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών  του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, το αριθμ. πρωτ: 2788 /9-04- 2019 έγγραφο της  Διεύθυνσης  Τεχνικών 
Εργων,  της Π.Ε Δράμας , το οποίο αναφέρει τα εξής :  
      Έχοντας υπόψη:  
1. Το άρθρο 99 του Ν.3852/2010 – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ Α΄87/2010). 
2.  Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες τις κανονιστικές πράξεις  που έχουν εκδοθεί 
προς εκτέλεσή του, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την 
ερμηνεία του. 
3. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 9764/05-04-2019 έγγραφο του Δήμου Δράμας. 
4. Το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη του δήμου Δράμας να υποστηριχθεί από την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  για τη  σύνταξη της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ενεργειακής 
αναβάθμισης σχολικού συγκροτήματος ΕΠΑΛ Δράμας» και την επίβλεψη της κατασκευής στην 
περίπτωση δημοπράτησης του παραπάνω έργου ενεργειακής αναβάθμισης του Κτιρίου που 
στεγάζει το ΕΠΑΛ Δράμας όταν αυτό τύχει  χρηματοδότησης 
5. Το συνημμένο Σχέδιο της  Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας. 

 
Εισηγούμαστε 

 
-Την έγκριση των όρων και σύναψη Διαβαθμιδικής  Σύμβασης Συνεργασίας του άρθρου 99 του 
Ν.3852/2010, μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και του Δήμου Δράμας 
προς διάθεση τεχνικών υπαλλήλων Π.Ε. ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, 
  για τη συνδρομή στη σύνταξη της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 
σχολικού συγκροτήματος ΕΠΑΛ Δράμας» (άρθρο 45 παραγρ.8 του Ν.4412/16)  
 για την επίβλεψη της κατασκευής στην περίπτωση δημοπράτησης του παραπάνω έργου 
ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου που Στεγάζει το ΕΠΑΛ Δράμας όταν αυτό τύχει 
χρηματοδότησης. 
 

-Προτείνουμε ως μέλος για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6 της παρούσας 
Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας, την υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας  κ. Μακρή Γιαννούλα 
Π.Ε. Μηχανικών Αρχιτεκτόνων, με αντικαταστάτρια της, την κ. Σαλωνίδου Μαρία Π.Ε. Μηχανικών 
Αρχιτεκτόνων  της ίδιας Δ/νσης. 
 
 
  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. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

   1. Εγκρίνει το  σχέδιο και  τη σύναψη σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Δράμας για  την διάθεση τεχνικών 
υπαλλήλων Π.Ε. ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων, της Π.Ε 
Δράμας . 

 
 
 
Στην  Δράμα, σήμερα  ……………………… 2019 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 
Α) Η  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  με έδρα την Κομοτηνή που  
    εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ κ. Μέτιο Χρήστο 
 
Β) Ο Δήμος  Δράμας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον  Δήμαρχο Δράμας κ. Χριστόδουλο 
Μαμσάκο 
 
Έχοντας υπόψη: 
1) Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 99 αυτού, 
2) Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες τις κανονιστικές πράξεις  που έχουν εκδοθεί 
προς εκτέλεσή του, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την 
ερμηνεία του. 
3) Το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη του δήμου Δράμας να υποστηριχθεί από την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  για τη  σύνταξη της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ενεργειακής 
αναβάθμισης σχολικού συγκροτήματος ΕΠΑΛ Δράμας» και την επίβλεψη της κατασκευής στην 
περίπτωση δημοπράτησης του παραπάνω έργου ενεργειακής αναβάθμισης του Κτιρίου που 
στεγάζει το ΕΠΑΛ Δράμας όταν αυτό τύχει  χρηματοδότησης 
4) τη σύνταξη της μελέτης και την επίβλεψη της κατασκευής στην περίπτωση δημοπράτησης του 
παραπάνω έργου 
5) Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», 
6) Τη με  αριθμ. ………/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ, για την αποδοχή των 
όρων της παρούσης, 
7) Τη με αριθμ. ……/2019 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, για την αποδοχή των όρων 
της παρούσης. 
 
Συμφωνούν, συνομολογούν  στη σύναψη της παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής  Συνεργασίας, και 
αποδέχονται τα παρακάτω: 
 
     ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 
Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Σύμβαση, σύμφωνα με την οποία 
καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης 
αυτής της συμφωνίας, η οποία αποσκοπεί στην εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη ενεργειακής 
αναβάθμισης σχολικού συγκροτήματος ΕΠΑΛ Δράμας» που πρόκειται να συνταχθεί από τη Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Δράμας και στην επίβλεψη της κατασκευής στην περίπτωση 
δημοπράτησης του παραπάνω έργου ενεργειακής αναβάθμισης του Κτιρίου που στεγάζει το ΕΠΑΛ 
Δράμας όταν αυτό τύχει  χρηματοδότησης, ομοίως από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου 
Δράμας. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
               Η παρούσα σύμβαση περιέχει: 
 1.   Το σκοπό και το αντικείμενο της σύμβασης, 
 2.   Τη διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης, 
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 3.   Τη  διάρκεια της σύμβασης 
               4.    Τους πόρους χρηματοδότησης 
 5.   Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων, 
 6.   Την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης 
               7.   Τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
 8.   Την αντισυμβατική συμπεριφορά και τις συνέπειες, 
 9.   Την ευθύνη του Φορέα υλοποίησης, 
 10.  Την εκπροσώπηση, 
 11.  Την επίλυση των διαφορών, 
 12.  Ρήτρες, 
 13.  Απασχόληση προσωπικού, 
 14.  Τελικές διατάξεις. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η παρούσα Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, αφορά την διάθεση των τεχνικών υπαλλήλων  
Χριστοφορίδη Γεώργιου και Κυριαζίδη Δημητρίου, ειδικότητας διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού, αντίστοιχα 
• στην εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης σχολικού 
συγκροτήματος ΕΠΑΛ Δράμας» που πρόκειται να συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
δήμου Δράμας και  
• στην επίβλεψη της κατασκευής στην περίπτωση δημοπράτησης του παραπάνω έργου 
ενεργειακής αναβάθμισης του Κτιρίου που στεγάζει το ΕΠΑΛ Δράμας όταν αυτό τύχει  
χρηματοδότησης, ομοίως από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Δράμας.  
 
Η μελέτη αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των σχολικών μονάδων του 
2ου ΕΠΑΛ - 1ου και 2ου ΣΕΚ εσπερινού ΕΠΑΛ Δράμας που συστεγάζονται  στον νότιο κτιριακό όγκο 
του συγκροτήματος. Πρόκειται για διώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού περίπου 5.630,00 τ.μ.  Η 
εκπόνηση της κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι το κτίριο χαρακτηρίζεται από υψηλές 
ενεργειακές καταναλώσεις.  
Η ενεργειακή μελέτη που θα εκπονηθεί, θα βασίζεται στο νέο μοντέλο ενεργειακής διακυβέρνησης, 
όπως εντάσσεται στην στρατηγική της Ευρώπης για την Ενεργειακή Ένωση και στους ενεργειακούς 
στόχους του 2030, το οποίο προωθεί τα αποκεντρωμένα συστήματα αυτοπαραγωγής ενέργειας από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.  
Η προσέγγιση που θα προταθεί για την ενεργειακή αναβάθμιση θα οδηγεί σε έργο, το οποίο θα 
βασίζεται στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, με στόχο την μειωμένη κατανάλωση ενέργειας 
και την μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.  
Η μελέτη θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα :  
• Την επίτευξη ελάχιστων ενεργειακών αναγκών όλο το έτος, μέσω επεμβάσεων στα δομικά 
στοιχεία του κτιρίου 
• Την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών με το κατά το δυνατό αποδοτικότερο σύστημα 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
Στόχος όμως δεν πρέπει να είναι μόνο η ελάχιστη απαιτούμενη ισχύς στην ενεργειακή 
αποδοτικότητα του κτιρίου και  η εγκατάσταση συστημάτων που θα καλύπτουν τις ανάγκες του 
αλλά μια ολοκληρωμένη μελέτη που θα διασφαλίζει ταυτόχρονα και επίτευξη υψηλού επιπέδου 
θερμικής άνεσης.  
Το αντικείμενο της μελέτης δεν πρέπει να είναι μόνο η θέρμανση, η ψύξη και ο φωτισμός του 
κτιρίου αλλά το συνολικό θερμικό ισοζύγιο του, το οποίο δεν πρέπει να υπολογίζεται απλά και να 
βελτιώνεται αλλά να προκύπτει το βέλτιστο  οικονομοτεχνικά δυνατό αποτέλεσμα.  
Αυτό θα επιτευχθεί με την ακριβή εκτίμηση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου υπό την 
επίδραση των λειτουργιών που φιλοξενεί, των μεταβολών του κλίματος κλπ. στο σύνολο των ωρών 
του έτους. 
Η υλοποίηση του εν λόγω έργου, με εφαρμογές ενεργειακής καινοτομίας, με επεμβάσεις στο 
κτιριακό κέλυφος και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, με αξιοποίηση Ανανεώσιμων 
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Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας, αναμένεται να μειώσει σημαντικά το 
ενεργειακό λειτουργικό κόστος και το ανθρακικό αποτύπωμα του κτιρίου υλοποιώντας τoν 
δεσμευτικό στόχο  της δημοτικής αρχής για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία ενάντια στην 
κλιματική αλλαγή.  
                                                                    
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Για  την  υλοποίηση της  σύμβασης της μελέτης ο Δήμος Δράμας, συνεργάζεται με  την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. 
Η σύμβαση θα υλοποιηθεί με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 
1) Κύριος του Έργου είναι ο Δήμος Δράμας. 
2) Φορέας Χρηματοδότησης  της μελέτης δεν απαιτείται διότι η μελέτη και η επίβλεψη της 
μελλοντικής κατασκευής του έργου θα συνταχθεί με ίδια μέσα των αντισυμβαλλομένων. 
3) Φορέας Υλοποίησης της μελέτης και της κατασκευής του έργου είναι ο δήμος Δράμας με τις 
Υπηρεσίες του.   
Ειδικότερα:  
α) Ο σχεδιασμός του έργου, ο καθορισμός της περιοχής παρέμβασης καθώς και των τεχνικών 
χαρακτηριστικών του έργου (υλικά, τεχνολογία κλπ)  θα γίνει από τη Διεύθυνση  Τεχνικών 
Υπηρεσιών του δήμου Δράμας, η οποία με την βοήθεια του κ. Χριστοφορίδη Γεώργιου 
Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, θα συντάξει  τη μελέτη, με όλα τα 
συμβατικά της τεύχη, τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και όλες τις διοικητικές πράξεις για τη 
χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου  (άρθρο 45 παραγρ. 8 του Ν. 4412/16).  
β)  Ο ανοικτός διαγωνισμός της κατασκευής του έργου με βάση τη συνταγμένη μελέτη θα διεξαχθεί 
από τη Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Δράμας  
β)  Η επίβλεψη του έργου  θα γίνει από τον δήμο Δράμας δηλαδή Διευθύνουσα Υπηρεσία θα είναι η  
Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Δράμας και Προϊσταμένη Αρχή  η Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου και το Δημοτικό Συμβούλιο. 
γ)  Επειδή ο Δήμος Δράμας δεν διαθέτει μηχανικό με εξειδικευμένη εμπειρία στο αντικείμενο της 
ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. της 
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, θα διαθέσει τον υπάλληλό της Χριστοφορίδη Γεώργιο 
Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό προκειμένου παράλληλα με τα άλλα του καθήκοντα να 
υποστηρίξει την σύνταξη  της μελέτης με τίτλο:  «Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης σχολικού 
συγκροτήματος ΕΠΑΛ Δράμας», συνεργαζόμενος με την Τεχνική  Υπηρεσία του Δήμου Δράμας για το 
χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της μελέτης και σύμφωνα με το Ν. 
3852/2010 και  θα διαθέσει τον υπάλληλό της Κυριαζίδη Δημήτριο Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο 
Μηχανικό προκειμένου παράλληλα με τα άλλα του καθήκοντα να επιβλέψει την κατασκευή του 
έργου (από κοινού με τους επιβλέποντες που θα οριστούν από τη Δ/νουσα το έργο Υπηρεσία), στην 
περίπτωση δημοπράτησης του παραπάνω έργου ενεργειακής αναβάθμισης του Κτιρίου που 
στεγάζει το ΕΠΑΛ Δράμας, όταν αυτό τύχει  χρηματοδότησης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την 
ολοκλήρωση και έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  της κατασκευής και της 
οικονομικής εκκαθάρισης του έργου  όπως και μετά την ολοκλήρωση της λογιστικής διαδικασίας 
τακτοποίησης των δαπανών της σύμβασης  και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν 
τους 12 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  
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Η έναρξη υλοποίησης του έργου  είναι η υπογραφή του Συμφωνητικού κατασκευής του. 
 
 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

  
Δεν απαιτείται χρηματοδότηση της μελέτης, το δε έργο θα υλοποιηθεί από πόρους που θα 
εξασφαλιστούν από εξωτερική χρηματοδότηση. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν επίσης τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 
Ο Δήμος Δράμας αναλαμβάνει να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα 
ασχοληθεί με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Επίσης υποχρεούται να ορίσει 2 από τα μέλη 
ως εκπρόσωπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 
της παρούσας. 
 Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης αναλαμβάνει να διαθέσει τον υπάλληλο 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Χριστοφορίδη Γεώργιο ειδικότητας Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού και τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε., Κυριαζίδη Δημήτριο 
ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, αντίστοιχα:  
• για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης σχολικού 
συγκροτήματος ΕΠΑΛ Δράμας» που πρόκειται να συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
δήμου Δράμας και  
• για την επίβλεψη της κατασκευής στην περίπτωση δημοπράτησης του παραπάνω έργου 
ενεργειακής αναβάθμισης του Κτιρίου που στεγάζει το ΕΠΑΛ Δράμας όταν αυτό τύχει  
χρηματοδότησης, από κοινού με τους επιβλέποντες που θα οριστούν από τη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του δήμου Δράμας  
 παράλληλα με τα άλλα τους καθήκοντα  και  
ορίζει αντίστοιχα τον εκπρόσωπό  της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την  παρακολούθηση της υλοποίησης της παρούσας σύμβασης και την τήρηση των όρων της, 
συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Δράμα. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τους: 
1)    ……………………………………  , δημοτικό σύμβουλο δήμου Δράμας (ως Πρόεδρο) 
2)   ……………………………………, πολιτικό μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών δήμου 
Δράμας 
3)   ……………………………….., …………………………, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας 
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση 
όλων των  εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και ειδικότερα η 
τήρηση των όρων της σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας. Η Επιτροπή συνεδριάζει στον Δήμο 

Διαδικασία Διάρκεια 

Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας  Από την υπογραφή της μέχρι την ολοκλήρωση υλοποίησης 

του έργου και την οικονομική – λογιστική εκκαθάρισή του 

Ολοκλήρωση σύνταξης της  μελέτης  Έως 6  μήνες από την υπογραφή της παρούσας  
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Δράμας και συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου της. Στην πρόσκληση αναγράφονται  τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως 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 
συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα 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 Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών της και 
διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα μέλη. Οι λοιπές λεπτομέρειες που 
ενδεχόμενα απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις 
της. 
                                                                      ΑΡΘΡΟ 7 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της μελέτης που θα υλοποιηθεί σε εφαρμογή της Σ.Δ.Σ. 
Ο Προϋπολογισμός της  Σύμβασης είναι 0,00 €. 
 
                                                                     ΑΡΘΡΟ 8 
                                   ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι 
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της κακής πίστης από οποιοδήποτε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να 
αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, ο Φορέας  Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας 
σύμβασης,  έναντι του Κυρίου του έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των 
τρίτων ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου με τον Κύριο του έργου . 
 
                                                                        ΑΡΘΡΟ 10 
                                                                  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
 
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων 
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας 
υλοποίησης. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
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. 
             

ΑΡΘΡΟ 12 
ΡΗΤΡΕΣ 

 
Η παρούσα   Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, τίθεται σε εφαρμογή με την υπογραφή της. Τα 
συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας  σύμβασης.         Η 
παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας  σύμβασης, που θεωρούνται όλοι 
σημαντικοί ή η παράβαση του νόμου ή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από ένα από 
τα συμβαλλόμενα μέρη, δίνει το δικαίωμα στο άλλο να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών 
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ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση 
από πλευράς του ενός μέρους, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά. 
Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης μπορεί να επιβάλλονται με 
αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης οι ακόλουθες ρήτρες: 
Α) Σύσταση εφαρμογής των όρων της σύμβασης  
Β) Αποζημίωση για τη ζημία που έχει επέλθει από τη μη εφαρμογή των όρων. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Στο προσωπικό του Φορέα εκπόνησης της μελέτης και συνεπίβλεψης των Η/Μ εργασιών (Δ.Τ.Ε. της 
Π.Ε. Δράμας) θα παρασχεθεί από τον Φορέα Υλοποίησης και  τον Κύριο της μελέτης και του έργου 
κάθε δυνατή διευκόλυνση. 

 
ΑΡΘΡΟ 14 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας 
γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, με την εξαίρεση των 
προβλεπόμενων στο άρθρο 7 της παρούσας. 
 
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 ΤΟΝ  ΔΗΜΟ  ΔΡΑΜΑΣ     
            ΑΝΑΤ.  ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ                                                    Ο Δήμαρχος  
                 Ο Περιφερειάρχης 
            
 
              ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                              ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ  ΜΑΜΣΑΚΟΣ 
                                                            
 
 
2.Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας την κα Μακρή 
Γιαννούλα Π.Ε. Μηχανικών Αρχιτεκτόνων , υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Δράμας   με αναπληρώτρια  την 
κα. Σαλωνίδου Μαρία Π.Ε. Μηχανικών Αρχιτεκτόνων  της ίδιας Δ/νσης. 
 
 
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. 
 
 

  Η  παρούσα απόφαση έλαβε α/α  57  /2019. 
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                   Η ΠΡΟΕΔΡOΣ   ΤΟΥ                                                             Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ                                  

                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
                ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                      ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
 
                Δημούδη- Τζατζαΐρη Ελένη                                                    Μεχμέτ  Ουστα  Χουσεϊν      
 
    

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1.  Αντωνιάδης   Κωνσταντίνος          26. Λιθηρόπουλος Χρήστος       (απων)          
2.  Εξακουστός  Κωνσταντίνος  27. Παπαδόπουλος Σωτήριος (απων)          
3.  Τσιλιγγίρης Σπυρίδων          (απων)                 28. Τσολάκης Σταύρος  
4.  Ζάχαρη Ζηνοβία                    (απoύσα )      29. Αραμπατζής  Αθανάσιος     (απων)         
5.  Mποταϊτης   Σωτήριος      30. Καραλίδης Φώτιος    
6.  Ευφραιμίδης Νικόλαος      31. Καβαρατζής Σταύρος    
7.  Βενετίδης Κωνσταντίνος     (απων)       32. Γρανάς  Αρχέλαος     
8.  Τερτσούδης Χρήστος   33. Δαμιανίδης  Παύλος      
9.  Ιμπράμ Αχμέτ    34. Τσαλδαρίδης  Αναστάσιος  (απων)       
10.  Γάκης  Χρήστος         (απων)                          35. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν       
11.  Γεωργιτσόπουλος Χρήστος   36. Γαλάνης Βασίλειος    (απων)                     
12.  Αμοιρίδης  Μιχαήλ         (απων)       37. Ζιμπίδης   Γεώργιος     
13.  Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος        38. Ορφανίδης Χαράλαμπος   (απων)   
14.  Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα      39. Τουρτούρης  Σπυρίδων     
15.  Χουσέ  Μουσταφά  Ισμαήλ        40. Λασκαρίδης  Παντελής    
16.  Χατζηγκενέ  Ιρφάν       (απων)       41. Μαλτέζος Μενέλαος     
17.  Βουδούρης Ευάγγελος   (απων)       42. Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή      
18.  Μπούτος  Ιωάννης      43. Κιτσόπουλος Χρήστος    (απων)       
19.  Κινατζίδης Κωνσταντίνος 44. Τρέλλης Χρήστος       
20.  Κατραντζή  Μουσταφά 45. Τραϊφόρος Βασίλειος   
21.  Μουσταφά Μετίν          46. Γεροστεργίου Αικατερίνη     (απoυσα )   
22.  Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά    47. Μουμίν Οντέρ       (απων)                              
23.  Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα      48. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος        
24.  Ιντζέ  Μεμέτ Μπιρόλ      49. Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής 
25.  Χειράκη Γεωργία       
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