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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το αριθ. 8/2022 πρακτικό συνεδρίασης 
 

 Σήμερα στις  10 του μήνα Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00’ το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση ((δδιιαα  ζζώώσσηηςς  &&  μμεε  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηη)) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2615/05-05-2022 πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση 
και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  ΠΕΝΤΕ ( 5 ): 
 

                  Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                           Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Σίμος Βασίλειος  1.    Κρικώνης  Χρήστος 

2. Κοντογιάννης Ιωάννης  2.    Κολλάτος 

3. Ζαρδούκας Κων/νος*                                   

4. Βλάχος Αθανάσιος  
 

5. Κυρίτσης Γεώργιος*  
 

6. --  
 

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

*Δια τηλεδιάσκεψης 
 

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα 
ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων,  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης για 
συζήτηση.   
 

ΘΕΜΑ (Ε.Η.Δ. 3ο) «Σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου 
Λαρισαίων και του Δήμου Τεμπών, για παροχή διοικητικής υποστήριξης άσκησης 
αρμοδιοτήτων υπηρεσίας δόμησης (ΥΔΟΜ), στον Δήμο Τεμπών»  
Αριθμός Απόφασης ( 111)  
 

 Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 3852/10, ορίζονται τα εξής:  
«1.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 
άσκησής 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». 
2. Δήμοι της ίδιας περιφέρειας και η οικεία περιφέρεια………………………………… 
3.Στις συμβάσεις των δύο προηγούμενων παραγράφων ορίζεται, ιδίως, ο τρόπος άσκησης της 
ανατιθέμενης αρμοδιότητας ή υποστήριξης της άσκησής της και οι υποχρεώσεις των 
συμβαλλόμενων μερών, ……………………………………………………………………………………….». 

ΑΔΑ: 6Χ0ΟΩΗ7-Θ0Ω



Με την από 20/6/2011 προγραμματική σύμβαση (αρ. 225 του Ν.3463/06 & αρ. 100 Ν. 
3852/2010), ο Δήμος Λαρισαίων παρείχε διοικητική υποστήριξη στον Δήμο Τεμπών για την 
άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομίας (αρ 94 & 95 Ν. 3852/2010). 
 

Με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 864/02-02-2015 προγραμματική σύμβαση (ανανέωση / 
τροποποίηση),  η ανωτέρω επεκτάθηκε μέχρι την οργάνωση πολεοδομικού γραφείου στον 
Δήμο Τεμπών. 
 

Στο ΦΕΚ 1545 Β/05-05-2017 δημοσιεύτηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Τεμπών Ν. Λάρισας, στον οποίο προβλέπεται Γραφείο Δόμησης υποκείμενο στο Αυτοτελές 
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.   
 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρο 97Α «Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ)» του Ν. 3852/2010 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει :  
«2. α) Οι Υπηρεσίες Δόμησης που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος στελεχώνονται τουλάχιστον 
από έναν αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, έναν αρχιτέκτονα μηχανικό, έναν χωροτάκτη πολεοδόμο 
μηχανικό, έναν πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό. Ο χωροτάκτης-
πολεοδόμος μηχανικός, αν δεν υπάρχει, αντικαθίσταται από αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μηχανικό με 
μεταπτυχιακό τίτλο ή ειδίκευση στην πολεοδομία και ο αγρονόμος τοπογράφος από πολιτικό 
μηχανικό. Η ελάχιστη στελέχωση για τις Υπηρεσίες Δόμησης σε επίπεδο Διεύθυνσης ανέρχεται στο 
σαράντα τοις εκατό (40%) των θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης, όπως 
προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου, συμπεριλαμβανόμενων 
υποχρεωτικά των ειδικοτήτων του προηγούμενου εδαφίου. 
β) Στην κατά την περ. α’ στελέχωση, προσμετράται το πάσης φύσεως απασχολούμενο προσωπικό, 
ανεξάρτητα της σχέσης εργασίας του, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της παρ. 2 του 
άρθρου 4 του ν. 4674/2020 (Α’ 53)». 
 

Στην εγκύκλιο 732/2021 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΨΣΥΓ46ΜΤΛ6-3ΡΗ) : «Παράταση της προθεσμίας 
παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών 
δόμησης από όλους τους δήμους της χώρας», αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής :  
«Α. Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης – Τροποποίηση του άρθρου 376 
του ν. 4700/2020: «Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 97 του ν.4842/2021 
(Α΄190) :  
α) από 30/9 έως 31/12/2021 συνεχίζεται η παρεχόμενη διοικητική υποστήριξη των ανωτέρω 
αρμοδιοτήτων. 
β) η 1η  Ιανουαρίου 2022 αποτελεί το νέο χρονικό σημείο έναρξης άσκησης των ανωτέρω 
αρμοδιοτήτων από τους  δήμους που υποστηρίζονται διοικητικά. 
Επισημαίνεται ότι, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα της τρίμηνης παράτασης, οι διοικητικά 
υποστηριζόμενοι δήμοι οφείλουν να ολοκληρώσουν τις αναληφθείσες πρωτοβουλίες για την 
ενεργοποίηση όλων των εργαλείων που έχουν προβλεφθεί για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, 
όπως για παράδειγμα συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας». 
 

Με το άρθρο 103 του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251Α/23.12.2021), η ημερομηνία έναρξης 
άσκησης των αρμοδιοτήτων ΥΔΟΜ μετατέθηκε από την 01/01/2022 για την 01/03/2022 
ενώ σύμφωνα με το άρθρο 108 του ιδίου νόμου, τροποποιείται το άρθρο 376 του 
Ν.4700/2020 και παρατείνεται μέχρι την 28/02/2022 η παρεχόμενη διοικητική υποστήριξη. 
Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής: «ως χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των 
αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο των οριζομένων στην περ. α’ 
της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), για τις οποίες παρέχεται κατά τη 
δημοσίευση του παρόντος διοικητική υποστήριξη, ορίζεται η 1η.3.2022. Μέχρι τις 
28.2.2022 συνεχίζουν να εφαρμόζονται και οι ρυθμίσεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 95 
του ν. 3852/2010. Η παρ. 1 του άρθρου 1 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α’ 98), συνεχίζει να 
ισχύει». 
Στην εγκύκλιο 215/2022 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: Ω80Δ46ΜΤΛ6-9ΝΕ) : «Παράταση της προθεσμίας 
παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών 
δόμησης των δήμων» αναφέρονται τα κάτωθι :  

ΑΔΑ: 6Χ0ΟΩΗ7-Θ0Ω



«Α. Τροποποίηση του άρθρου 376 του ν. 4700/2020 με το άρθρο 21 του ν. 4915/2022(Α΄63) : Σας 
γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4915/2022, τροποποιείται το άρθρο 
376 του ν. 4700/2020 και προβλέπονται τα ακόλουθα: 
1. Έως την 31η Μαΐου 2022 συνεχίζεται η παρεχόμενη διοικητική υποστήριξη για τις οριζόμενες στην 
περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στους 
δήμους, όπως προβλέπεται στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν.3852/2010. 
2. Η 1η Ιουνίου 2022 αποτελεί το νέο χρονικό σημείο έναρξης άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων 
από τους δήμους που υποστηρίζονται διοικητικά. 
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 2β του ν. 4915/2022, η ισχύς του άρθρου 21 του ίδιου 
νόμου αρχίζει την 28η.2.2022». 

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 7255/18.11.2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών 
Υπηρεσιών προς το Δήμαρχο Τεμπών και προς το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, 
Πληροφορικής, Διαφάνειας και Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
δηλώθηκε η αδυναμία της κατ’ ελάχιστον στελέχωσης της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) σε 
επίπεδο Τμήματος και η συνέχιση της παρεχόμενης από τον Δήμο Λαρισαίων διοικητικής 
υποστήριξης μέσω σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την άσκηση 
αρμοδιοτήτων υπηρεσίας δόμησης (ΥΔΟΜ) στον Δήμο Τεμπών. 
 

 Με το υπ’ αρ. πρωτ. 1071/18.02.2022 έγγραφο του Δημάρχου Τεμπών προς την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, δηλώθηκε ότι : «Δεν έχει 
συσταθεί αυτοτελής Υπηρεσία δόμησης στο Δήμο Τεμπών καθώς δεν πληρούνται οι 
προδιαγραφές της ελάχιστης στελέχωσης, όπως αυτές προβλέπονται στην κείμενη 
νομοθεσία». 
 

 Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Τη Σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής 
Συνεργασίας με το Δήμο Λαρισαίων, για παροχή διοικητικής υποστήριξης άσκησης 
αρμοδιοτήτων υπηρεσίας δόμησης (ΥΔΟΜ) στον Δήμο Τεμπών, μέχρι την κατ’ ελάχιστον 
στελέχωση της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) Δήμου Τεμπών σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα 
με το σχέδιο που σας παραθέτω. 
 

Και κάλεσε την Ο.Ε. ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, το άρθρο 99 του 
Ν.3852/2021, του Ν.3463/2006, την εισήγηση του θέματος, το Σχέδιο της Σύμβασης  και 
μετά από διαλογική συζήτηση.  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α  
 

 Τη σύναψη σύμβασης Δ ι α δ η μ ο τ ι κ ή ς  Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς  με το Δήμο 
Λαρισαίων, για παροχή διοικητικής υποστήριξης άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσίας 
δόμησης (ΥΔΟΜ) στον Δήμο Τεμπών, μέχρι την κατ’ ελάχιστον στελέχωση της Υπηρεσίας 
Δόμησης (ΥΔΟΜ) Δήμου Τεμπών σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

  

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   111/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως 
παρακάτω: 

Ο Πρόεδρος                   Τα Μέλη 
               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
           O Πρόεδρος Ο.Ε. 
 
           Σίμος Βασίλειος 

ΑΔΑ: 6Χ0ΟΩΗ7-Θ0Ω



 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 

 

 

με τίτλο: 

 

«Παροχή διοικητικής υποστήριξης άσκησης αρμοδιοτήτων  

υπηρεσίας δόμησης (ΥΔΟΜ) από τον Δήμο Λαρισαίων στον Δήμο Τεμπών» 

 

 

Συμβαλλόμενοι 

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΪΟΣ 2022 

ΑΔΑ: 6Χ0ΟΩΗ7-Θ0Ω



  Στη Λάρισα σήμερα ……………………/2022  ημέρα ………………………..., οι  παρακάτω 
συμβαλλόμενοι :  
1. Ο  ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ,  όπως   εκπροσωπείται  νόμιμα   από  το  Δήμαρχο   κ. Απόστολο 
Καλογιάννη,  βάσει  του  άρθρου 58  του  ν.  3852/2010  και  εδρεύει   στη Λάρισα,  στην   οδό  Ίωνος   
Δραγούμη  1 και 
2. Ο ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ,  όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο  κ. Γεώργιο Μανώλη, βάσει  
του  άρθρου   58  του  ν. 3852/2010  και  εδρεύει  στο Μακρυχώρι Νομού Λάρισας,  
 
Έχοντας υπόψη:   

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
1) Το Ν.3582/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
ειδικότερα τα άρθρα 99, 205 206 αυτού.   

2) Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε 
3) Την από 20/6/2011 προγραμματική σύμβαση (αρ. 225 του Ν.3463/06 & αρ. 100 Ν. 3852/2010), 

ο Δήμος Λαρισαίων παρείχε διοικητική υποστήριξη στον Δήμο Τεμπών για την άσκηση 
αρμοδιοτήτων Πολεοδομίας (αρ 94 & 95 Ν. 3852/2010). 

4) Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 864/02-02-2015 προγραμματική σύμβαση (ανανέωση/τροποποίηση), η 
ανωτέρω επεκτάθηκε μέχρι την οργάνωση πολεοδομικού γραφείου στον Δήμο Τεμπών. 

5) Το ΦΕΚ 1545 Β/05-05-2017 στο οποίο δημοσιεύτηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Τεμπών Ν. Λάρισας, στον οποίο προβλέπεται Γραφείο Δόμησης υποκείμενο στο 
Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. 

6) Την παρ. 2 του Άρθρο 97Α «Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ)» του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7) Την εγκύκλιο 732/2021 ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΨΣΥΓ46ΜΤΛ6-3ΡΗ) : «Παράταση της προθεσμίας παροχής 
διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης από 
όλους τους δήμους της χώρας». 

8) Τα άρθρα 103 και 108 του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251Α/23.12.2021) 
9) Την εγκύκλιο 215/2022 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: Ω80Δ46ΜΤΛ6-9ΝΕ) : «Παράταση της προθεσμίας 

παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης 
των δήμων» 

10) Το υπ’ αρ. πρωτ. 7255/18.11.2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
προς το Δήμαρχο Τεμπών και προς το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής, 
Διαφάνειας και Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με το οποίο δηλώθηκε η 
αδυναμία της κατ’ ελάχιστον στελέχωσης της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) σε επίπεδο Τμήματος 
και η συνέχιση της παρεχόμενης από τον Δήμο Λαρισαίων διοικητικής υποστήριξης μέσω 
σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την άσκηση αρμοδιοτήτων υπηρεσίας 
δόμησης (ΥΔΟΜ) στον Δήμο Τεμπών. 

11) Το υπ’ αρ. πρωτ. 1071/18.02.2022 έγγραφο του Δημάρχου Τεμπών προς την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο δηλώθηκε ότι : «Δεν έχει συσταθεί 
αυτοτελής Υπηρεσία δόμησης στο Δήμο Τεμπών καθώς δεν πληρούνται οι προδιαγραφές της 
ελάχιστης στελέχωσης, όπως αυτές προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία». 

1) Την υπ' αρ. ........... Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών  για την  έγκριση 
του σχεδίου της σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας και την υπογραφή της. 

2) Την υπ' αρ. ............ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων για την έγκριση 
του σχεδίου της σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας και την υπογραφή της. 

 
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα : 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Μεταξύ των συμβαλλομένων μερών υπογράφεται η παρούσα σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), 
βάσει των οποίων: «1.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 άσκησής 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.».  
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Σκοπός της παρούσας σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας είναι η παροχή διοικητικής υποστήριξης 
άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσίας δόμησης (ΥΔΟΜ) στον Δήμο Τεμπών όπως αυτές προβλέπονται 
στον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου Τεμπών και αφορούν τις αρμοδιότητες του Γραφείου Δόμησης του 
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.  
 Με την υλοποίηση της εν λόγω σύμβασης, ενδυναμώνεται η διαδημοτική συνεργασία ενώ 
προκύπτουν αναπτυξιακά και κοινωνικά οφέλη στους όμορους Δήμους Τεμπών και Λαρισαίων.   
 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Στο πλαίσιο αυτής της διαδημοτικής συνεργασίας, ο πρώτος των συμβαλλομένων (ΔΗΜΟΣ 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ) διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, όπως αυτές 
προβλέπονται στον ισχύοντα ΟΕΥ αυτού καθώς και γραφείο, υλικοτεχνική υποδομή και 
γραμματειακή υποστήριξη.  
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων (ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ) διαθέτει τον Ιωάννη Δοξάνη, ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών, για τον οποίο καλύπτει το σύνολο των μισθολογικών αναγκών. 
Στο ανωτέρω προσωπικό ανατίθενται καθήκοντα για τις αρμοδιότητες του άρθρου 1 και 2 της 
παρούσης.   
Η ανάθεση των καθηκόντων στον υπόψη υπάλληλο, γίνεται κατά την κρίση των ιεραρχικά 
Προϊσταμένων των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου Τεμπών, ανάλογα με το αντικείμενο 
και την αξιολόγηση του έργου και του προσωπικού που διαθέτει.  
Οι προϊστάμενοι των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου Λαρισαίων θα είναι και οι 
αποκλειστικά διοικητικά υπεύθυνοι για το σύνολο των διαδικασιών και εγγράφων που απαιτούνται 
για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων υπηρεσίας δόμησης (ΥΔΟΜ) του Δήμου Τεμπών. 
Η άσκηση των καθηκόντων των ανωτέρω υπαλλήλων γίνεται αποκλειστικά μέσα στα διοικητικά όρια 
του Δήμου Τεμπών καθώς και στην έδρα του Δήμου Λαρισαίων όπου βρίσκονται τα γραφεία και οι 
αρμόδιες για το αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίες αυτού.  
Ο Δήμος Τεμπών είναι υποχρεωμένος στη διάθεση αυτοκινήτου και οδηγού για τη μεταφορά των 
υπαλλήλων για την εκτέλεση των εργασιών που τους έχουν ανατεθεί, όταν είναι αναγκαίο.  
Για το όχημα ο Δήμος Τεμπών καλύπτει το σύνολο των λειτουργικών του αναγκών ενώ για τον οδηγό 
το σύνολο των μισθολογικών του αναγκών. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παρούσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της και μέχρι την οργάνωση 
και στελέχωση των αντίστοιχων υπηρεσιών στο Δήμο Τεμπών. 
 
Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται ως 
ακολούθως σε τέσσερα αντίτυπα (4) από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2). 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   

Για τον Δήμο Λαρισαίων 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Για τον Δήμο Τεμπών 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΝΩΛΗΣ 
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