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Μεταξύ 

«Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» 

και 

«Δήμου Κω» 

Για το έργο: 

«Καθαρισμός και κλάδευση δέντρων του 

Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Κω» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  

 Παραχώρηση αρμοδιότητας από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προς το 

Δήμο Κω για την υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμός και κλάδευση δέντρων 

του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Κω» 

 

Στη Ρόδο σήμερα      /   /2015 ημέρα    της εβδομάδας,  

στο κτίριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :  

 

1. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Γεώργιο Χατζημάρκο,  

2. Δήμος Κω που εδρεύει στην Κω, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Δήμαρχο κ. Γεώργιο Κυρίτση και αποτελεί τον Φορέα Υλοποίησης του έργου,  

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις 

παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα:  

1. Το Νόμο 2738/99 αρ.25 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις και ρυθμίσεις 

θεμάτων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης» 

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

3. Τις διατάξεις του άρθρ. 99 του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

4. Τις διατάξεις των άρθρ. 4,8,9 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση 

οδηγίας 2009/50/ΕΚ»  

5. Τις διατάξεις του Ν. 3463/200169 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα,  

6. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί δημοσίων έργων», σύμφωνα με τον Ν. 

1418/84, το ΠΔ 609/85, το Ν. 229/94, το Π.Δ171/87, το Π.Δ.28/1980  κλπ, 

όπως κωδικοποιήθηκαν με τον Ν.3669/2008 τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

ως σήμερα.  

7. Η υπ’ αριθμ…………….. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την 

οποία εγκρίθηκε η σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης  

8. Την υπ’ αριθμ…… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Τροποποίησης 

του Ε.Π.Δ, του Τεχνικού Προγράμματος και την αναμόρφωση του 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.  

9. Την υπ’ αριθμ…… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της  

σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης  

 

Συμφωνούν και κάνουν αμοιβαίως αποδεκτά τα παρακάτω:  



Άρθρο 1 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:  

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πρώτη συμβαλλόμενη, ενεργώντας στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων της, εκχωρεί την υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμός και κλάδευση 

δέντρων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Κω». 

Ο Δήμος Κω – δεύτερος συμβαλλόμενος - φορέας υλοποίησης αποδέχεται την 

αρμοδιότητα για την υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμού και κλάδευσης δέντρων του 

Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Κω». 

 

Άρθρο 2 

Σκοπός / Αντικείμενο Σύμβασης – Προϋπολογισμός 

Με την παρούσα Διαβαθμιδική Σύμβαση συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη, ότι 

η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παραχωρεί προς το Δήμο Κω την υλοποίηση του έργου: 

«Καθαρισμός και κλάδευση δέντρων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Κω» ενώ ο 

Δήμος Κω αναλαμβάνει την αρμοδιότητα για την υλοποίηση του ως άνω έργου. 

 

Η παρούσα δράση αφορά τον καθαρισμό ρείθρων ερεισμάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου 

από απορρίμματα, το κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δέντρων που βρίσκονται επί του 

επαρχιακού οδικού δικτύου, καθώς και την σχηματοποίηση των υφιστάμενων θάμνων και το 

βοτάνισμα με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού.   

 

Ο προϋπολογισμός του ανωτέρω έργου είναι 45.000,00 € και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου 

από πόρους του ΠΔΕ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΚΑΕ 9899). 

 

Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τη θεωρημένη μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & 

Καθαρ/τας, Τμήμα συντήρησης πρασίνου του Δήμου Κω και σύμφωνα με τις διατάξεις περί 

δημοσίων έργων», όπως προβλέπεται από τον Ν. 1418/84, το ΠΔ 609/85, το Ν. 229/94, το Π.Δ 

171/87, το Π.Δ.28/1980  κλπ, όπως κωδικοποιήθηκαν με τον Ν.3669/2008 τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν ως σήμερα.  

 

Άρθρο 3 

Διάρκεια και Χρονοδιάγραμμα  

Η Διαβαθμιδική Σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει στις 

30/06/2016. 

 

Το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου είναι:  

 

� Ένα (1) μήνα για την διαδικασία ανάθεσης του έργου,  όπως αναφέρεται στην 

τεχνική μελέτη.  

� Τρεις (3) μήνες για την Εκτέλεση των Εργασιών  

� Δύο (2) μήνες για την αποπληρωμή έργου.  



 

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί έπειτα από έγγραφη εισήγηση της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης και την ομόφωνη έγγραφη απόφαση των συμβαλλόμενων μερών, 

προκειμένου να ολοκληρωθεί το αντικείμενο της Διαβαθμιδικής Σύμβασης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4  

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων 

� Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρέχει το δικαίωμα στο Δήμο ΚΩ για την 

υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμός και κλάδευση δέντρων του Επαρχιακού Οδικού 

Δικτύου». 

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει:  

1. Την χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρ. 4  της 

παρούσης.  

2. Την συμμετοχή της Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρ. 8.  

3. Την εξασφάλιση της συνεργασίας της με τον Δήμο Κω μέσω της παροχής οδηγιών 

για την ομαλή εκτέλεση του έργου και γενικά την παροχή κάθε είδους βοήθειας 

(όταν αυτή ζητηθεί).  

 

� Ο Δήμος Κω αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη και τις υποχρεώσεις του 

φορέα υλοποίησης του έργου. 

 

Ο Δήμος Κω, αναλαμβάνει:  

1. Την σύνταξη και έγκριση όλων των απαραίτητων μελετών και την εφαρμογή των 

νόμιμων διαδικασιών για την υλοποίησή τους.  

2. Την πληρωμή των δαπανών, τηρώντας τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης 

και ειδικότερα τα όσα ορίζονται στο άρθρ. 4 της παρούσας.  

3. Να διαθέσει το κατάλληλα επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό με τα απαραίτητα 

και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλιστεί η άρτια υλοποίηση του 

έργου.  

4. Να αναλάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας για την εκτέλεση των 

εργασιών.  

5. Την συμμετοχή της Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρ. 8.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5  

Χώρος εκτέλεσης του έργου 

Το έργο θα πραγματοποιηθεί στα διοικητικά όρια του Δήμου ΚΩ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6  



Φορέας του έργου 

Φορέας υλοποίησης του ανωτέρω έργου είναι ο Δήμος ΚΩ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7  

Επίλυση διαφωνιών – παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης 

Μεταξύ των συμβαλλομένων συμφωνείται να συσταθεί κοινή επιτροπή, η οποία θα 

παρακολουθεί την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης και η οποία θα επιλύει τις 

διαφορές που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ των συμβαλλομένων, αποτελούμενη από: 

- Δύο (2) εκπροσώπους  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και  

- Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Κω. 

 

 

Άρθρο 8 

Διαιτησία – Επίλυση Διαφορών – Ποινικές Ρήτρες. 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι αρμόδια για την επίλυση των πιθανών διαφορών ή 

διαφωνιών που ενδέχεται να προκύπτουν μεταξύ των συμβαλλομένων για την εφαρμογή 

της παρούσας σύμβασης.  

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής στης σύμβασης, που θεωρούνται όλοι 

ουσιώδεις από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον άλλο το δικαίωμα 

να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών 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, προσφεύγοντας στα διοικητικά δικαστήρια.  

Λόγω του νομικού καθεστώτος που διέπει τους συμβαλλόμενους, το οποίο εγγυάται την 

τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης, συμφωνείται αμοιβαία η μη επιβολή ποινικών 

ρητρών.  

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη σε απόδειξη 

των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα εκ των οποίων 

δύο(2) έλαβε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ένα (1) ο Δήμος Κω.  

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ : 

 

                      Για την                       Για τον  

 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου       Δήμο Κω  

 

 

             Ο Περιφερειάρχης                 Ο Δήμαρχος Κω 

        Γεώργιος Χατζημάρκος               Γεώργιος Κυρίτσης  


