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ΑΠΟΠΑΜΑ 
 

Από το αρικμ.   3/14-3-2018 Πρακτικό   υνεδρίαςθσ 
 

του Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων και τα από 

30/8/2014, 15-12-2016 και 27-2-2018  Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ,  

ςυνιλκε ςε  ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ  δεκατζςςερισ (14) του  μθνόσ Μαρτίου  του ζτουσ 

2018, θμζρα Σετάρτθ  και ϊρα 14.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ.29413/1004/8-3-2018   Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του  

τθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :  
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Πολυξζνθ  (Τηζνθ) Ταπραντηι – Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     3. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
     2. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 
     3. Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων   
     4. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1.  Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ) , Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2. Δθμάκοσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3. Παπαχριςτου Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  

1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 6.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι 
7.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 8.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 9.Πότςθσ Οδυςςεφσ 10.Σιαράβασ Κων/νοσ 11.Τςιάρα Σταυροφλα  12.Καττισ Νικόλαοσ 13.Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ 
14.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 15.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 16.Μπάγιασ Μιχαιλ 17.Λάηοσ Ιωάννθσ 18.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 19.Μποφμπα Βαςιλικι 20.Σπυρζλθσ 
Μιχαιλ 21.Γοφςθσ Χριςτοσ 22.Βαςιλάκθσ Περικλισ 23.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 24. Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 25.Πάικασ Σπυρίδων 26. Ντάλλασ Ιωάννθσ 27.Κωνισ 
Δθμιτριοσ 28.Ζάψασ Γεϊργιοσ 29.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 30.Ζάκασ Γεϊργιοσ 31.Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 32.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 33.Αναγνϊςτου 
Κωνςταντίνοσ 34.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 35. Ζικοσ Νικόλαοσ 36.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 37. Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    

 
Στθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  

1.Τφρου – Οφηα Αναςταςία(Νατάςςα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου  2.Βαγγελισ Απόςτολοσ  3.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 4.Πάντοσ 
Παναγιϊτθσ   5. Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) και 6. Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ, τακτικά μζλθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλικθκαν 
 
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και Αργυρϊ Παππά 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ,  υπθρεςιακοί παράγοντεσ και ενδιαφερόμενοι για τα κζματα. 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω,   Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

 

 

 

Θζμα 6 
ο 

======== 
Ζγκριςθ ςφναψθσ φμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Ηπείρου και Διμου Πωγωνίου, για διάκεςθ προςωπικοφ 
για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου 

 
Σο Περιφερειακό  υμβοφλιο Ηπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 

 
1. Σισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ)«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

2. Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ αρικμ. 

202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Βϋ), αποφάςεισ του  υντονιςτι 

Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 

3. Σον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, που εξζδωςε ο Τπουργόσ Εςωτερικϊν, 

Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Βϋ)  

4. Σθν υπϋαρικμ.7/2018 ομόφωνθ ςχετικι απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Πωγωνίου, όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο (Α.Π./Π.. 

29015/962/8-3-2018)  (ςυνθμμζνα με α/α: 22 ςτο φάκελο 1/2018 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..),  περί ζγκριςθσ 

ςφναψθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ με τθν Περιφζρεια  Ηπείρου για τθν  διάκεςθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ  ειδικότθτασ 

Ηλεκτρολόγου ι Μθχανολόγου Μθχανικοφ  για τισ μελζτεσ που εκπονοφνται ι κα εκπονθκοφν  ςτο Διμο Πωγωνίου, ιτοι: 

 Επικαιροποίθςθ τευχϊν δθμοπράτθςθσ ζργου: «Ανακαίνιςθ – επζκταςθ Πνευματικοφ Κζντρου Σ.Δ. Κεφαλοβρφςου» 
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 φνταξθ μελζτθσ προμικειασ με τίτλο: «Προμικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ για ςυντιρθςθ δικτφου θλεκτρολογικϊν 
εγκαταςτάςεων». 

 Ενεργειακι αναβάκμιςθ Διμου Πωγωνίου 

 Επίβλεψθ των Η/Μ εργαςιϊν του ζργου «Ανακαίνιςθ κτιρίου πρϊθν Αρρεναγωγείου-Παρκεναγωγείου Δελβινακίου 

 Επίβλεψθ των Η/Μ εργαςιϊν του ζργου «Ανάπλαςθ –διαμόρφωςθ Κοινόχρθςτων χϊρων Σ.Κ. Καλπακίου» 

 φνταξθ μελζτθσ «Αντλιοςτάςιο –γεϊτρθςθ-πίνακεσ κλπ, ςτθν Σ.Κ. Παρακαλάμου» 

 Επικαιροποίθςθ – επίβλεψθ των Η/Μ εργαςιϊν του ζργου ¨υμπλθρωματικά Ζργα Εξωτερικοφ Δικτφου Υδρευςθσ του Διμου 
Πωγωνίου για τισ Σ.Κ. Παρακαλάμου, ιταριάσ, Μαυρονόρουσ, Ρεπετίςτθσ και Αρετισ» 

 
5. Σθν επί του κζματοσ  ειςιγθςθ του Εκτελεςτικοφ Γραμματζα Περιφζρειασ Ηπείρου κου Δθμ. ιϊλου, όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο  

(Α.Π./Π.. 30767/1028/12-3-2018) (ςυνθμμζνα με α/α: 23 ςτο φάκελο 1/2018 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ.  ςτα κζματα του Π..), ο 

οποίοσ  ςτθ βάςθ  του  ότι ο Διμοσ Πωγωνίου δεν διακζτει επαρκι αρικμό τεχνικϊν υπαλλιλων, προκειμζνου να ολοκλθρϊςει ζργα 

και μελζτεσ  του  που απαιτοφν ειδικότθτα Ηλεκτρολόγου ι Μθχανολόγου Μθχανικοφ, ειςθγικθκε κετικά  για τθν ζγκριςθ  ςφναψθσ  

τθσ ωσ ανωτζρω φμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Ηπείρου και Διμου Πωγωνίου για διάκεςθ 

εξειδικευμζνου ωσ άνω προςωπικοφ για τισ μελζτεσ που αφοροφν  ςτο Διμο Πωγωνίου και αναγράφονται ωσ ανωτζρω, με τθ λιψθ 

ςχετικισ απόφαςθσ από το Περιφερειακό υμβοφλιο, ςφμφωνα με το κατατεκζν χζδιο φμβαςθσ κακϊσ και τθν εξουςιοδότθςθ του 

κ. Περιφερειάρχθ για τισ όποιεσ ενζργειεσ 

6. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ, των επικεφαλισ των παρατάξεων και μελϊν του Π..  

       & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνητοφωνημζνα πρακτικά τησ ςυνεδρίαςησ) 

 

Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ:5/45/11-7-2016) 

Α. Εγκρίνει τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ του Διμου Πωγωνίου και τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου, για τθν τεχνικι 

υποςτιριξθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Διμου από εξειδικευμζνο προςωπικό, Ηλεκτρολόγου ι Μθχανολόγου Μθχανικοφ, προκειμζνου να  

προβεί ςτθ διεκπεραίωςθ, επίβλεψθ και παραλαβι των κάτωκι μελετϊν  και ςτθ ςφνταξθ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ  των κάτωκι ζργων, 

ιτοι: 

 Επικαιροποίθςθ τευχϊν δθμοπράτθςθσ ζργου: «Ανακαίνιςθ – επζκταςθ Πνευματικοφ Κζντρου Σ.Δ. Κεφαλοβρφςου» 

 φνταξθ μελζτθσ προμικειασ με τίτλο: «Προμικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ για ςυντιρθςθ δικτφου θλεκτρολογικϊν 

εγκαταςτάςεων». 

 Ενεργειακι αναβάκμιςθ Διμου Πωγωνίου 

 Επίβλεψθ των Η/Μ εργαςιϊν του ζργου «Ανακαίνιςθ κτιρίου πρϊθν Αρρεναγωγείου-Παρκεναγωγείου Δελβινακίου 

 Επίβλεψθ των Η/Μ εργαςιϊν του ζργου «Ανάπλαςθ –διαμόρφωςθ Κοινόχρθςτων χϊρων Σ.Κ. Καλπακίου» 

 φνταξθ μελζτθσ «Αντλιοςτάςιο –γεϊτρθςθ-πίνακεσ κλπ, ςτθν Σ.Κ. Παρακαλάμου» 

 Επικαιροποίθςθ – επίβλεψθ των Η/Μ εργαςιϊν του ζργου ¨υμπλθρωματικά Ζργα Εξωτερικοφ Δικτφου Υδρευςθσ του Διμου 

Πωγωνίου για τισ Σ.Κ. Παρακαλάμου, ιταριάσ, Μαυρονόρουσ, Ρεπετίςτθσ και Αρετισ» 

Σο ωσ άνω προςωπικό κα οριςκεί από τον Περιφερειάρχθ Ηπείρου, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ. 

Β.  Εξουςιοδοτείται ο Περιφερειάρχθσ Ηπείρου για τθν υπογραφι τθσ εν λόγω  ςφμβαςθσ.  

 

 

Μειοψθφοφν: 
1. Η παράταξθ «ΛΑΙΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ», θ οποία εμμζνει ςτθν άποψι τθσ ότι θ Περιφζρεια με αυτι  τθν τακτικι, τθν οποία 

ςυνεχίηει - και ζχει ξεπεράςει κάκε όριο - αδυνατίηει τθ διεκδίκθςθ των διμων για ςτελζχωςθ των  Τπθρεςιϊν τουσ με  επιςτθμονικό 
μόνιμο προςωπικό. υνεπϊσ κα πρζπει ι θ Περιφζρεια να διεκδικιςει μια μόνιμθ «δεξαμενι» επιςτθμονικοφ προςωπικοφ και να 
λειτουργεί ωσ «δεκανίκι» των Διμων ι οι Διμοι να ηθτιςουν τθ ςτελζχωςθ των Τπθρεςιϊν τουσ- κάτι που  εκείνοι , τελικά, 
προτείνουν.  
 

2. Η παράταξθ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΓΗ για τθν ΗΠΕΙΡΟ»,  τοποκετικθκε αρνθτικά, τονίηοντασ ότι αυτι θ τακτικι τθσ Περιφζρειασ είναι ζνα 
«παιχνίδι» εισ βάροσ των δθμοςίων υπαλλιλων και αποτελεί  τζχναςμα ευρωπαϊκό, το οποίο ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ του  
Δθμοςίου Σομζα. 
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3. Ο Ανεξάρτθτοσ Περιφερειακόσ φμβουλοσ κ. Γιολδάςθσ, ο οποίοσ ψιφιςε, επίςθσ, αρνθτικά. 
 
θμειϊνεται ότι : 

1. Η παράταξθ «υμμαχία Ηπειρωτϊν», ψιφιςε κετικά με τθν παρατιρθςθ ότι οι Διμοι, τελικά, δεν κα πρζπει να επαναπαφονται ςε 
αυτι τθ διαδικαςία και να εξαςφαλίηουν μόνο βοθκθτικό προςωπικό, κα πρζπει κάποια ςτιγμι να μεριμνιςουν και για τθν επαρκι  
ςτελζχωςθ των Τπθρεςιϊν τουσ με επιςτθμονικό προςωπικό. ε διαφορετικι περίπτωςθ,  θ ίδια θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ λειτουργεί 
εισ βάροσ τθσ.  
Επίςθσ, κα πρζπει να  προςεχκεί μιπωσ  καλείται επιςτθμονικό προςωπικό τθσ Περιφζρειασ να υπογράψει για ζργα, για τα οποία 
δεν υπογράφουν οι υπάλλθλοι του Διμου, λόγω κάποιων ελλείψεων που μπορεί να ζχουν. 

   
2. Από τθν ςυηιτθςθ και τθν ψθφοφορία του κζματοσ απουςίαηε ο Ανεξάρτθτοσ Περιφερειακόσ φμβουλοσ κ. Πάνθσ. 

 

 
 

……………….……………………………………..……………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 

        
                                          Ο Πρόεδροσ του Π.. 

   ταφροσ Παργανάσ 
                          

Η Αντιπρόεδροσ του Π.. 
Ακριβζσ Απόςπαςμα        Πολυξζνθ (Σηζνθ) Σαπραντηι-Κοίλια 
Η Πρακτικογράφοσ 

Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουκεί χζδιο φμβαςθσ  
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 Υ Δ Γ Ι Ο  
ΤΜΒΑΗ  ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

(Άξζξν 222 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. - Άξζξν 99 Ν. 3852/2010) 
 

ηα Ισάλληλα, ζήκεξα …/…/2018 εκέξα …………………, νη αθόινπζνη ζπκβαιιόκελνη:  
1. Η Πεπιθέπεια Ηπείπος πνπ εδξεύεη ζηα Ισάλληλα θαη εθπξνζσπείηαη θαηά λόκν από ηνλ κ. Αλέξανδπο Κασπιμάνη, Πεπιθεπειάπσηρ,  
2. Ο Γήμορ Πυγυνίος, πνπ εδξεύεη ζην Καιπάθη θαη εθπξνζσπείηαη θαηά ην λόκν από ηνλ κ. Κυν/νο Κατάλη,  Γήμαπσορ,  
Έρνληαο ππόςε:  
1) Σν Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη εηδηθόηεξα ηα άξζξα 99, 205 θαη 206 απηνύ.  
2) Σν Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδηθαο Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  
3) Σν γεγνλόο όηη είλαη θνηλή εθηίκεζε ηόζν ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ όζν θαη ηνπ Δήκνπ Πσγσλίνπ, όηη είλαη αλαγθαίν λα ζπλελώζνπλ ηηο δπλάκεηο 
ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αθόινπζσλ κειεηώλ/έξγσλ: 

1. Δπικαιποποίηζη ηεςσών δημοππάηηζηρ έπγος: «Ανακαίνιζη – επέκηαζη Πνεςμαηικού Κένηπος Σ.Γ. Κεθαλοβπύζος» 

2. ύνηαξη μελέηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο: «Ππομήθεια ηλεκηπολογικού ςλικού για ζςνηήπηζη δικηύος ηλεκηπολογικών 

εγκαηαζηάζευν». 

3. Δνεπγειακή αναβάθμιζη Γήμος Πυγυνίος 

4. Δπίβλετη ηυν Η/Μ επγαζιών ηος έπγος «Ανακαίνιζη κηιπίος ππώην Αππεναγυγείος-Παπθεναγυγείος Γελβινακίος 

5. Δπίβλετη ηυν Η/Μ επγαζιών ηος έπγος «Ανάπλαζη –διαμόπθυζη Κοινόσπηζηυν σώπυν Σ.Κ. Καλπακίος» 

6. ύνηαξη μελέηηρ «Ανηλιοζηάζιο –γεώηπηζη-πίνακερ κλπ, ζηην Σ.Κ. Παπακαλάμος» 

7. Δπικαιποποίηζη – επίβλετη ηυν Η/Μ επγαζιών ηος έπγος ¨ςμπληπυμαηικά Έπγα Δξυηεπικού Γικηύος Ύδπεςζηρ ηος Γήμος 

Πυγυνίος για ηιρ Σ.Κ. Παπακαλάμος, ιηαπιάρ, Μαςπονόποςρ, Ρεπεηίζηηρ και Απεηήρ» 

 
4) Σν κε αξηζκ. πξση. νηθ. 2209/5-3-2018 έγγξαθν ηνπ Δήκνπ Πσγσλίνπ  κε ην νπνίν αηηείηαη ηε δηάζεζε ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ή ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟΤ 
ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ αξηζκ. 7/2018 απόθαζε ηνπ Δ.., ιόγσ έιιεηςεο αλαγθαίνπ εηδηθεπόκελνπ πξνζσπηθνύ γηα ηε ζύληαμε θαη 
επίβιεςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κειεηώλ/έξγσλ. 
5) Σελ αξηζκ………. /2018 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ζύλαςε ύκβαζεο Δηαβαζκηδηθήο πλεξγαζίαο κε ην 
Δήκν Πσγσλίνπ γηα ηελ ππνζηήξημε πινπνίεζεο ησλ αλσηέξσ κειεηώλ/έξγσλ. 
6) Σελ αξηζκ. ……../2018 απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Πσγσλίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ζύλαςε ύκβαζεο Δηαβαζκηδηθήο πλεξγαζίαο κε 
ηελ Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ  γηα ηελ ππνζηήξημε πινπνίεζεο ησλ αλσηέξσ κειεηώλ/έξγσλ. 
7) Σελ ππ’αξίζκ. ……../……./………… Απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε γηα νξηζκό πξνζσπηθνύ γηα ηελ Σερληθή Τπνζηήξημε ηνπ Δήκνπ Πσγσλίνπ θαη εθπξνζώπνπ 
γηα ηελ Κνηλή Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηεο Δηαβαζκηδηθήο ύκβαζεο. 
8) Σελ ππ’αξίζκ. …../2018 Απόθαζε Δεκάξρνπ γηα νξηζκό εθπξνζώπσλ γηα ηελ Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηεο Δηαβαζκηδηθήο ύκβαζεο. 
ζςμθυνούν, ζςνομολογούν και ζςναποδέσονηαι ηα ακόλοςθα: 

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο Δήκνο Πσγσλίνπ κέζσ ηεο Σερληθήο ηνπ Τπεξεζίαο πξνζπαζεί λα νινθιεξώζεη ηελ Επηθαηξνπνίεζε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο έξγνπ: «Αλαθαίληζε – 
επέθηαζε Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Σ.Δ. Κεθαινβξύζνπ», ηε ύληαμε κειέηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ζπληήξεζε 
δηθηύνπ ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ», ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε Δήκνπ Πσγσλίνπ, ηελ επίβιεςε ησλ Η/Μ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «Αλαθαίληζε 
θηηξίνπ πξώελ Αξξελαγσγείνπ-Παξζελαγσγείνπ Δειβηλαθίνπ, ηελ επίβιεςε ησλ Η/Μ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε –δηακόξθσζε Κνηλόρξεζησλ 
ρώξσλ Σ.Κ. Καιπαθίνπ», ηε ζύληαμε κειέηεο «Αληιηνζηάζην –γεώηξεζε-πίλαθεο θιπ, ζηελ Σ.Κ. Παξαθαιάκνπ», ηελ επηθαηξνπνίεζε – επίβιεςε ησλ 
Η/Μ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ ¨πκπιεξσκαηηθά Έξγα Εμσηεξηθνύ Δηθηύνπ Ύδξεπζεο ηνπ Δήκνπ Πσγσλίνπ γηα ηηο Σ.Κ. Παξαθαιάκνπ, ηηαξηάο, 
Μαπξνλόξνπο, Ρεπεηίζηεο θαη Αξεηήο» 
 
ύκθσλα κε ηα όζα έρνπλ ηεζεί ππόςε από ην Δήκν Πσγσλίνπ κε ην ππνβιεζέλ αίηεκά ηνπ θαη ηελ αξηζκ. 7/2018 απόθαζε ηνπ Δ.. ηνπ, πθίζηαηαη 
απόιπηε έιιεηςε θαηάιιεινπ ηερληθνύ πξνζσπηθνύ  ζηελ άλσ αξκόδηα ππεξεζία, ώζηε λα πξνβεί ζηε ζύληαμε θαη επίβιεςε ησλ παξαπάλσ 
κειεηώλ/έξγσλ. 
Απαηηείηαη ε ζύλαςε Δηαβαζκηδηθήο πλεξγαζίαο, ηερληθή ππνζηήξημε από εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ, ζηελ νπνία παξαρσξείηαη ε 
άζθεζε ηεο ζρεηηθήο αξκνδηόηεηαο όζνλ αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηελ σο άλσ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ παξαπάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα από 
Ηιεθηξνιόγν ή Μεραλνιόγν Μεραληθό. 

ΑΡΘΡΟ 1 
κοπόρ - Ανηικείμενο ηηρ ζύμβαζηρ 

θνπόο ηεο παξνύζαο Δηαβαζκηδηθήο ύκβαζεο είλαη ε ηερληθή ππνζηήξημε ησλ παξαπάλσ κειεηώλ, όπσο εθηίζεληαη ζην πξννίκην, από εμεηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθό ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ, ζηελ νπνία παξαρσξείηαη ε άζθεζε ηεο ζρεηηθήο αξκνδηόηεηαο όζνλ αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηελ σο άλσ 
ηερληθή ππνζηήξημε απηώλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Επηθαηξνπνίεζε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο έξγνπ: «Αλαθαίληζε – επέθηαζε Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Σ.Δ. Κεθαινβξύζνπ» 

 ύληαμε κειέηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ζπληήξεζε δηθηύνπ ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ». 

 Ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε Δήκνπ Πσγσλίνπ 

 Επίβιεςε ησλ Η/Μ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «Αλαθαίληζε θηηξίνπ πξώελ Αξξελαγσγείνπ-Παξζελαγσγείνπ Δειβηλαθίνπ 

 Επίβιεςε ησλ Η/Μ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε –δηακόξθσζε Κνηλόρξεζησλ ρώξσλ Σ.Κ. Καιπαθίνπ» 

 ύληαμε κειέηεο «Αληιηνζηάζην –γεώηξεζε-πίλαθεο θιπ, ζηελ Σ.Κ. Παξαθαιάκνπ» 

 Επηθαηξνπνίεζε – επίβιεςε ησλ Η/Μ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ ¨πκπιεξσκαηηθά Έξγα Εμσηεξηθνύ Δηθηύνπ Ύδξεπζεο ηνπ Δήκνπ Πσγσλίνπ γηα ηηο 

Σ.Κ. Παξαθαιάκνπ, ηηαξηάο, Μαπξνλόξνπο, Ρεπεηίζηεο θαη Αξεηήο» 

 
Σν πξνζσπηθό πνπ δηαηίζεηαη είλαη ην εμήο: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΑΡΘΡΟ 2  
Πποϋπολογιζμόρ και Πόποι Υπημαηοδόηηζηρ 

Οη αλσηέξσ κειέηεο/έξγα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε ζπλεξγαζία ηνπ Δήκνπ Πσγσλίνπ κε ηελ Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ θαη ζα ππάξρνπλ νη απαηηνύκελεο 
πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Δήκνπ  πνπ ζα θαιύςνπλ ηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ησλ σο άλσ έξγσλ. 
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ΑΡΘΡΟ 3  
Τποσπεώζειρ και Γικαιώμαηα ςμβαλλομένυν 

3.1 Ο Γήμορ Πυγυνίος αλαιακβάλεη: 
        α. Να δηεπθνιύλεη κε θάζε ηξόπν ηνλ/ηνπο ππαιιήινπο ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ζα απαζρνιεζνύλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνύζαο 
ζύκβαζεο κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ. 

β. Να αλαιάβεη ην ζπληνληζκό ησλ δηαδηθαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
γ.  Να πξνβαίλεη ζηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ έξγσλ. 
δ. Να νξίζεη εθπξόζσπό ηνπ ζηελ Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο παξνύζεο. 
ε.  Να πξνβεί ζηελ παξαιαβή ησλ κειεηώλ πνπ ζα ζπληαρζνύλ από ηελ Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ θαη ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ έξγσλ. 

3.2 Η Πεπιθέπεια Ηπείπος αλαιακβάλεη:  
α. Να δηαζέζεη ην ηερληθό πξνζσπηθό κε ηα απαξαίηεηα θαη αλάινγα πξνζόληα, γηα ηελ εθπόλεζε ησλ αλσηέξσ κειεηώλ , θαζώο θαη γηα ηελ 

άζθεζε ηεο επίβιεςεο θαη εθαξκνγήο ησλ  εγθεθξηκέλσλ κειεηώλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε θαη παξαιαβή ησλ έξγσλ. 
β. Να θαιύςεη ηε δαπάλε πνπ ζα πξνθιεζεί από ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ. 
γ. Να νξίζεη εθπξόζσπό ηνπ ζηελ Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο παξνύζεο. 

εκεηώλεηαη όηη νη ππάιιεινη ηεο Πεξηθέξεηαο ζα έρνπλ ξόιν θαη αξκνδηόηεηα κόλν όζνλ αθνξά θαζαξά ηε ζύληαμε ησλ κειεηώλ θαη ηελ 
επίβιεςε/παξαιαβή ησλ έξγσλ. 

ΑΡΘΡΟ 4  
Υπονική διάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ 

Η ηζρύο ηεο ζύκβαζεο απηήο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο θαη δηαξθεί κέρξη ηελ νινθιήξσζε θαη νξηζηηθή παξαιαβή ησλ κειεηώλ/έξγσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1.  

ΑΡΘΡΟ 5 
Όπγανο Παπακολούθηζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

Γηα ηελ παξαθνινύζεζε εθηέιεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ζπζηήλεηαη όξγαλν κε ηελ επσλπκία «Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηεο ύκβαζεο 
Δηαβαζκηδηθήο πλεξγαζίαο» κε έδξα ην Δήκν  Πσγσλίνπ θαη απνηειείηαη από : 
Α) Για ηην Πεπιθέπεια Ηπείπος: 
Ο/Η ………………….., Δεκνηηθόο (ή Πεξηθεξεηαθόο) ύκβνπινο κε αλαπιεξσηή ηνλ …………………………………………...  
Β) Για ηο Γήμο Πυγυνίος:  

 Ο θ. Κσλ/λνο Καςάιεο, Δήκαξρνο Πσγσλίνπ, κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. ………………………. 

 Ο, ε  θ., θα …………………….., κε αλαπιεξσηή ……………………………….. 

θνπόο ηνπ νξγάλνπ παξαθνινύζεζεο (Επηηξνπήο) είλαη:  
1. Η παξαθνινύζεζε θαη εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ θαη ε ζύληαμε έθζεζεο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ όξσλ. 

2. Να επηιακβάλεηαη ηπρόλ πξνβιεκάησλ ή δηαθσληώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζύκβαζεο. 

3. Να απνθαζίδεη γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Η Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ζπλεδξηάδεη έγθπξα όηαλ είλαη παξόληα όια ηα κέιε ηεο. Οη απνθάζεηο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο, ιακβάλνληαη δε 
θαηά πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκβαιιόκελνπο θνξείο. 

ΑΡΘΡΟ 6  
Ανηιζςμβαηική ζςμπεπιθοπά – ςνέπειερ 

Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε από ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, νη νπνίνη ζεσξνύληαη όινη νπζηώδεηο ή ε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λόκνπ θαη 
ηεο θαιήο πίζηεο από νπνηνλδήπνηε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε παξέρεη ζην άιιν κέινο ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζύκβαζε θαη λα αμηώζεη θάζε 
ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία ηνπ. 

ΑΡΘΡΟ 7 
Σελικέρ Γιαηάξειρ 

Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή παξάηαζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, γίλεηαη κόλν εγγξάθσο κε θνηλή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ. 
Η κε άζθεζε δηθαησκάησλ ή ε παξάιεηςε ππνρξεώζεσλ από νπνηνδήπνηε ζπκβαιιόκελν κέξνο ή ε αλνρή θαηαζηάζεσλ αληηζέησλ πξνο ηε ζύκβαζε 
θαζώο θαη ε θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ πξνβιέπεη ε ζύκβαζε από νπνηνδήπνηε ζπκβαιιόκελν κέξνο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε 
ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ από δηθαίσκα ή απαιιαγή από ππνρξεώζεηο ηνπο ή αλαγλώξηζε δηθαησκάησλ ζηα ζπκβαιιόκελα κέξε, πνπ δελ 
αλαγλσξίδνληαη από απηή ηε ζύκβαζε. 
Απηά ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθε ε παξνύζα ύκβαζε Δηαβαζκηδηθήο πλεξγαζίαο, 
ε νπνία αλαγλώζζεθε θαη εγθξίζεθε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ππνγξάθεηαη ζε ηέζζεξα (4) πξσηόηππα θαη έιαβε ν θάζε ζπκβαιιόκελνο από δύν 
(2). 

                     
       ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 
Για ηο Γήμο Πυγυνίος 

Ο Γήμαπσορ 
 
 

Κυνζηανηίνορ Κατάληρ 

 
Για ηην Πεπιθέπεια Ηπείπος 

Ο Πεπιθεπειάπσηρ 
 
 

Αλέξανδπορ Κασπιμάνηρ 
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