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Αριθμός Απόφασης 11/2020

Από το Πρακτικό της 9ης/2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαύδου.
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χανίων
και του Δήμου Γαύδου, που αφορά την άσκηση αρμοδιότητας σχετικά με τη συντήρηση
του στόλου οχημάτων από το Δήμου Χανίων για λογαριασμό του Δήμου Γαύδου»
Στη Γαύδο σήμερα την 01η του μηνός Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30, το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαύδου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των
θυρών στο Δημοτικό Σχολείο Γαύδου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.285/28-03-2020,
πρόσκληση της Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87).
Για λήψη επιπλέον μέτρων προστασίας από τον covid-19, οι σύμβουλοι αποφάσισαν η
συνεδρίαση να γίνει στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου.
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών παραβρέθηκαν
στη συνεδρίαση 9 και ονομαστικά οι:
Παρόντες

Απόντες

1.ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

1. ΜΠΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2.ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

2. BΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

3. ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

4. ΤΣΙΓΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

4. ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

5.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
7.ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
8.ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
9. ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν η Δήμαρχος Στεφανάκη Μανωλία. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από
την πρόεδρο.
Η Πρόεδρος έθεσε το πρώτο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση σύμβασης
διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χανίων και του Δήμου Γαύδου, που αφορά την
άσκηση αρμοδιότητας σχετικά με τη συντήρηση του στόλου οχημάτων από το Δήμου Χανίων για
λογαριασμό του Δήμου Γαύδου» και έδωσε το λόγο στη δήμαρχο η οποία ανέφερε ότι:
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Δεδομένου ότι ο Δήμος Γαύδου δεν διαθέτει απαραίτητο προσωπικό για την συντήρηση των
οχημάτων του Δήμου αιτηθήκαμε διαδημοτική συνεργασία με το Δήμο Χανίων.
Θέτουμε σε γνώση σας, Σχέδιο Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χανίων
και του Δήμου Γαύδου, που αφορά τη συντήρηση του στόλου οχημάτων από τον Δήμο Χανίων
για λογαριασμό του Δήμου Γαύδου και παρακαλούμε για:
1. Την έγκριση της επισυναπτόμενης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας
2. Τον ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή παρακολούθησης
εφαρμογής της σύμβασης (σύμφωνα με το άρθρο 7)
3. Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου Γαύδου για την υπογραφή της.
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στα Χανιά, σήμερα _____________ οι παρακάτω Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων:
Ο Δήμος Χανίων που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο
Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Ο Δήμος Γαύδου που εδρεύει στην Γαύδο και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Δήμαρχο Μανωλία
Στεφανάκη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 222 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/30-06-2006) «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
β) Τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010)
γ) Την υπ' αριθμ. ____________ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων,
δ) Την υπ' αριθμ. ____________ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαύδου,
ε) Το γεγονός ότι ο Δήμος Γαύδου δεν διαθέτει την απαραίτητη στελέχωση Υπηρεσιών
συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα:
[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
άσκησης 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»… Οι αποφάσεις των οικείων συμβουλίων για την έγκριση συμβάσεων διαδημοτικής
ή διαβαθμιδικής συνεργασίας λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών
εκάστου].
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Δεδομένου ότι:
Ο Δήμος Γαύδου έως σήμερα, δεν διαθέτει το απαραίτητο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό
προκειμένου να υποστηρίξει τη συντήρηση και επισκευή των υπηρεσιακών οχημάτων του, όπως
Π.Ε. Μηχανολόγο Μηχανικό, Δ.Ε. Μηχανοτεχνίτη, Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνίτη κ.λπ., ώστε να
ανταποκριθεί επαρκώς σε ανάλογες κατηγορίες προμηθειών και υπηρεσιών που απαιτούν τις
προαναφερόμενες ειδικότητες, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, στη σύναψη της παρούσας
σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους
ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΣΚΟΠΟΣ)
Σκοπός της παρούσας διαδημοτικής σύμβασης είναι η άσκηση αρμοδιότητας σχετικά με τη
συντήρηση του στόλου οχημάτων από τον Δήμο Χανίων για λογαριασμό του Δήμου Γαύδου και
συγκεκριμένα η υποστήριξη από:


ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και



Τεχνικούς υπαλλήλους: ΔΕ Ηλεκτρολόγων οχημάτων και ΔΕ Μηχανοτεχνιτών οχημάτων

για την στελέχωση της Τριμελούς Επιτροπής Οχημάτων της ΥΑ 3373/390/20.3.75 που αφορά σε
περιπτώσεις βλαβών σε οχήματα με έκτακτη προμήθεια υλικών και ανάθεση εργασιών, για την
στελέχωση των επιτροπών για την παραλαβή των αναγκαίων υλικών και εργασιών επισκευής
καθώς επίσης και για την σύνταξη τεχνικών εκθέσεων – γνωματεύσεις για την επισκευή
οχημάτων.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
Σε περίπτωση τακτικής συντήρησης οχημάτων:
Ο Δήμος Γαύδου με σχετικό έγγραφο θα ενημερώνει το Γραφείο Κίνησης του Δήμου Χανίων για
το όχημα το οποίο θα συντηρηθεί, κοινοποιώντας την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος καθώς
και το βιβλίο συντήρησης αυτού. Επίσης ο Δήμος Γαύδου θα μεριμνά για την μεταφορά του
οχήματος στο συνεργείο του Δήμου Χανίων
Ο Δήμος Χανίων και ειδικότερα το Γραφείο Συντήρησης οχημάτων θα συντάσσει εντολή τεχνικής
επιθεώρησης όπου θα αναγράφει τα αναγκαία υλικά και εργασίες που απαιτούνται. Σε περίπτωση
που δεν δύναται να πραγματοποιηθεί η συντήρηση από το συνεργείο του Δήμου αυτό θα
τεκμηριώνεται σχετικά.
Στην συνέχεια ο Δήμος Γαύδου θα προχωράει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση των
απαιτούμενων προμηθειών.
Σε περίπτωση έκτακτης βλάβης του οχήματος:
Ο Δήμος Γαύδου με σχετικό έγγραφο θα ενημερώνει το Γραφείο Κίνησης του Δήμου Χανίων για
το όχημα το οποίο θα επισκευασθεί, κοινοποιώντας την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς
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και το βιβλίο συντήρησης αυτού. Επίσης ο Δήμος Γαύδου θα μεριμνά για την μεταφορά του
οχήματος στο συνεργείο του Δήμου Χανίων.
Ο Δήμος Χανίων και ειδικότερα το Γραφείο Συντήρησης Οχημάτων θα συντάσσει εντολή
τεχνικής επιθεώρησης, όπου θα αναγράφει τα αναγκαία υλικά και τις εργασίες που απαιτούνται.
Σε περίπτωση που δεν δύναται να πραγματοποιηθεί η επισκευή από το συνεργείο του Δήμου,
αυτό θα τεκμηριώνεται σχετικά.
Στην συνέχεια η Τριμελής Επιτροπή Οχημάτων της ΥΑ 3373/390/20.3.75 του Δήμου θα
εισηγείται την άμεση προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και εργασιών, κοινοποιώντας προς
τον Δήμο Γαύδου σχετική τεχνική έκθεση με τα αναγκαία υλικά, εργασίες και κόστος. Μετά την
δέσμευση και διάθεση των αναγκαίων ποσών (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης) από τον Δήμο
Γαύδου, η Τριμελής Επιτροπή Οχημάτων του Δήμου Χανίων θα εκδίδει απόφαση ανάθεσης της
προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Με την παρούσα σύμβαση δεν προκύπτει βάρος στον προϋπολογισμό κανενός από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας συμβάσεως ορίζεται από την υπογραφή της, έως 31/12/2020, οπότε
και επανεξετάζεται η αναγκαιότητα και οι όροι ανανέωσης της.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τόπος εφαρμογής ορίζεται το αμαξοστάσιο του Δήμου Χανίων στο Σόδυ Ακρωτηρίου. Ο Δήμος
Χανίων αναλαμβάνει να διαθέσει το απαραίτητο κατά την κρίση του προσωπικό , χώρο και μέσα
για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών. Ο Δήμος Γαύδου αναλαμβάνει να μεταφέρει τα προς
συντήρηση – επισκευή οχήματα προς και από το αμαξοστάσιο του Δήμου Χανίων.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας θα συσταθεί Κοινή Επιτροπή
αποτελούμενη από τρία (3) μέλη και τους αναπληρωματικούς τους που ορίζονται από τα
αντίστοιχα Δημοτικά Συμβούλια :
Δύο εκπροσώπους του Δήμου Γαύδου (....................................., ................................... με
αναπληρωτές τους ......................................... και ...................................................)
Έναν εκπρόσωπο του Δήμου
....................................).

Χανίων

(......................................

με

αναπληρωτή

Έργο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του αντικειμένου της
παρούσης καθώς και η εποπτεία εκτέλεσης των όρων αυτής.
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Η Επιτροπή συνεδριάζει όταν εκπροσωπούνται άπαντα τα μέλη της. Λοιπές λεπτομέρειες και
πιθανές τροποποιήσεις για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής καθορίζονται με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η παρούσα σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας μόνο με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων
μερών μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται. Καμία τροποποίηση της παρούσας
σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους
των συμβαλλομένων μερών, εξουσιοδοτημένους σύμφωνα με το νόμο. Η παράβαση
οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η
παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής 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 9ο
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώνει
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
Για τον Δήμο Γαύδου
Η Δήμαρχος
Μανωλία Στεφανάκη

Για το Δήμο Χανίων
Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Σημαντηράκης

Ακολούθησε τοποθέτηση των συμβούλων. Ο σύμβουλος Τσιγωνάκης πρότεινε ως εναλλακτική
πρόταση η διάρκεια της σύμβασης να είναι μέχρι το τέλος της θητείας. Δεν επιτρέπεται η
διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων προς ψήφιση εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό
προβλέπεται ρητά. Μετά τα παραπάνω
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Εγκρίνει την παραπάνω σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χανίων και
του Δήμου Γαύδου, όπως περιγράφεται στο Σχέδιο Διαδημοτικής Συνεργασίας που αφορά την
άσκηση αρμοδιότητας σχετικά με τη συντήρηση του στόλου οχημάτων από το Δήμου Χανίων για
λογαριασμό του Δήμου Γαύδου
2) Ορίζει ως εκπροσώπους του Δήμου Γαύδου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης εφαρμογής
της σύμβασης (σύμφωνα με το άρθρο 7) τον Δημοτικό Σύμβουλο Μπαλαμπάκη Γεώργιο με
αναπληρωτή τον αντιδήμαρχο Λαμπάκη Μιχαήλ και τον δημοτικό σύμβουλο Βογιατζή Β. με
αναπληρωτή τη δημοτικό σύμβουλο Καλλινίκου Ευαγ.
3) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο Γαύδου για την υπογραφή της
Αναθέτει στην κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
Η παραπάνω απόφαση πήρε α.α 11/ 2020
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Τα μέλη

