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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

Από το αρικμ. 4/7-4-2017  Πρακτικό   Συνεδρίαςθσ  
 

του Περιφερειακοφ Συμβουλίου Θπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  
Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων και τα από 30/8/2014  και 15-12-2016 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  επτά (7) του μθνόσ Απριλίου του ζτουσ 2017, θμζρα Παραςκευι  και ϊρα 
15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ. 27581 / 1129/30-3-2017   Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του  

Στθ ςυνεδρίαςθ, ςτθν οποία κλικθκαν νομίμωσ όλα τα μζλθ του Π.Σ., παραβρζκθκαν και  μετείχαν 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. Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων   
     3. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1.  Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)  , Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2. Δθμάκοσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3. Τφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα), Θεματικι  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.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 7.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι 8.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 9.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 
10.Πότςθσ Οδυςςεφσ 11.Σιαράβασ Κων/νοσ 12.Καττισ Νικόλαοσ 13.Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ 14.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 
15.Μπάγιασ Μιχαιλ 16.Λάηοσ Ιωάννθσ 17.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 18.Μποφμπα Βαςιλικι 19.Σπυρζλθσ Μιχαιλ 20.Γοφςθσ 
Χριςτοσ 21.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 22.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 23.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 24.Πάικασ Σπυρίδων 25.Γκεςοφλθσ Ηλίασ 
26.Κωνισ Δθμιτριοσ 27.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 28.Ζάκασ Γεϊργιοσ 29.Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) 30.Ζιϊβασ 
Βαςίλειοσ 31.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 32.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 33.Ζικοσ Νικόλαοσ  

Στθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  
1.Θωμάσ Πιτοφλθσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ  2. Παπαχριςτου Βαςίλειοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 3. 
Βαγγελισ Απόςτολοσ 4.Τςιάρα Σταυροφλα 5.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ  6.Βαςιλάκθσ Περικλισ 7.Ζάψασ Γεϊργιοσ 8.Αναγνϊςτου 
Κωνςταντίνοσ 9.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 10.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 11.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ), 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  Ανκοφλα Κατθρτηίδθ 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ, ο Εκτελεςτικόσ Γραμματζασ Περιφζρειασ Ηπείρου κ.Δθμ. Σιϊλοσ, 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 Σφμβαςθσ Διαβακμιδικισ Συνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Θπείρου και Διμου Ηθροφ για διάκεςθ 
προςωπικοφ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου 

 
Το Περιφερειακό  Συμβοφλιο Θπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 
 

1. Τισ 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 και ειδικότερα τισ διατάξεισ του 

άρκρου 99 του Ν. 3852/2010 

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

τθν αρικμ. 202855/27-12-2016 απόφαςθ του Γ.Γ. Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Θπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) 
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3. Τον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, που εξζδωςε ο Υπουργόσ 

Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 

661/20-4-2011 – τ. Βϋ)  

4. Το με αρικμ. πρωτ. 4034/29-3-2017 αίτθμα του Διμου Ηθροφ, όπωσ κατατζκθκε ςτο Συμβοφλιο 

(Α.Π./Π.Σ.:27738/1133/30-3-2017)   (ςυνθμμζνα με α/α: 18  ςτο φάκελο 1/2017 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα 

κζματα του Π.Σ.), περί  υποβολισ αιτιματοσ προσ τθν Περιφζρεια Θπείρου για ζγκριςθ ςφναψθσ Διαβακμιδικισ 

Συνεργαςίασ με τθν Περιφζρεια Θπείρου για τθ διάκεςθ υπαλλιλων κατάλλθλθσ ειδικότθτασ για τθν επίβλεψθ 

εκτελοφμενων ζργων του Διμου 

5. Τθ κετικι επί του κζματοσ ειςιγθςθ του Εκτελεςτικοφ Γραμματζα Περιφζρειασ Θπείρου κου Δθμ. Σιϊλου, όπωσ 

κατατζκθκε ςτο Συμβοφλιο (Α.Π./Π.Σ.:29949/1288/5-4-2017) (ςυνθμμζνα με α/α: 19 ςτο φάκελο 1/2017 ςυνθμμζνων 

ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π.Σ.), ςτθν οποία διαλαμβάνονται τα εξισ: 

« Επί του 6
ου

 κζματοσ Η.Δ. τθσ 4
θσ

/7-4-2017 ςυνεδρίαςθσ Π.. 

«Ζγκριςθ ςφναψθσ φμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Θπείρου και Διμου ΗΘΡΟΤ για διάκεςθ προςωπικοφ  

για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου» ,  

εκκζτω και ειςθγοφμαι τα παρακάτω: 

Με το υπϋαρικμ. πρωτ. 4034/29-3-2017 ζγγραφό του, ο Διμοσ Ζθροφ,  υπζβαλε προσ τθν Περιφζρεια Ηπείρου αίτθμα για τθ ςφναψθ 

φμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου και του Διμου, για τθ διάκεςθ κατάλλθλου  προςωπικοφ για τθν 

τεχνικι υποςτιριξθ (επίβλεψθ εκτελοφμενων ζργων) του Διμου. 

Ειδικότερα, όπωσ προκφπτει από το υποβλθκζν αίτθμα του Διμου, κακϊσ και από το ςυνθμμζνο επί του αιτιματοσ ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ, ο 

Διμοσ Ζθροφ: 

Α. Εκτελεί, βάςει ςχετικϊν ςυμβάςεων, τα ζργα: 

«Καταςκευι χϊρων παρκινγκ ςτθ Φιλιππιάδα», προχπολογιςμοφ 60.000,00 € 

«Αναβάκμιςθ εγκαταςτάςεων ακλοτόπου Θεςπρωτικοφ», προχπολογιςμοφ 60.000,00 € 

«Διαμόρφωςθ οδοφ Ν. Ζζρβα ςτθ Φιλιππιάδα», προχπολογιςμοφ 70.500,00 € 

«Ανάπλαςθ κεντρικισ πλατείασ Φιλιππιάδασ», προχπολογιςμοφ 434.298,38 € 

«Διαμόρφωςθ πεηοδρομίου επί τθσ Μπιηανίου ςτθ Φιλιππιάδα», προχπολογιςμοφ 122.428,71 €. 

Β. Ο Διμοσ υφίςταται ζλλειψθ καταλλιλου εξειδικευμζνου τεχνικοφ προςωπικοφ για τθν επίβλεψθ των παραπάνω ζργων ςτα πλαίςια 

υλοποίθςθσ των ςχετικϊν ςυμβάςεων και ωσ εκ τοφτου αιτείται τθ διάκεςθ δφο υπαλλιλων (Πολιτικϊν Μθχανικϊν) προκειμζνου να 

μπορεί να επιβλζψει τθν ομαλι εκτζλεςθ των προαναφερόμενων ζργων. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω και ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 99 «υμβάςεισ διαδθμοτικισ ι διαβακμιδικισ 

ςυνεργαςίασ» του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτθσ), ειςθγοφμαι τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ από το Περιφερειακό υμβοφλιο 

κακϊσ και τθν εξουςιοδότθςθ του κ. Περιφερειάρχθ για τισ όποιεσ ενζργειεσ απαιτθκοφν, για τθν ζγκριςθ ςφναψθσ φμβαςθσ 

Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Ηπείρου και Διμου Ζθροφ ςφμφωνα με το υποβλθκζν χζδιο τθσ φμβαςθσ, όπωσ  

εγκρικεί και από το  Δθμοτικό υμβοφλιο Ζθροφ. 

  
6. Tο γεγονόσ ότι για τθν τεχνικι υποςτιριξθ (επίβλεψθ εκτελοφμενων ζργων), απαιτείται  κατάλλθλο επιςτθμονικό 

προςωπικό που ο Διμοσ όμωσ δεν διακζτει  

7. Τθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  

8. Τισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων και μελϊν του Π.Σ. 

       & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ) 
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Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ:4/18/7-4-2017) 

Α. Εγκρίνει τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ Διαβακμιδικισ Συνεργαςίασ μεταξφ του Διμου Ηθροφ και τθσ Περιφζρειασ Θπείρου, για 

τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου, ιτοι διάκεςθ υπαλλιλων ειδικότθτασ Πολιτικϊν Μθχανικϊν ΠΕ ι ΤΕ, για τθν  επίβλεψθ τθσ 

ομαλισ εκτζλεςθσ των εκτελοφμενων ζργων, όπωσ περιγράφονται ςτθν ωσ άνω αναγραφόμενθ ειςιγθςθ και ςτο 

επιςυναπτόμενο επί τθσ απόφαςθσ  ΣΧΕΔΙΟ τθσ Σφμβαςθσ. 

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

Β.  Εξουςιοδοτείται ο Περιφερειάρχθσ Θπείρου για τθν υπογραφι τθσ εν λόγω  Σφμβαςθσ.  

 

 
Μειοψθφοφν και ψθφίηουν λευκό, οι παρατάξεισ «ΛΑΪΚΘ ΤΠΕΙΡΩΘ ΘΠΕΙΡΟΤ» και «ΑΡΙΣΕΡΘ ΠΑΡΕΜΒΑΘ ςτθν ΘΠΕΙΡΟ». 

Ειδικότερα: 
 Η παράταξθ «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ»,  διλωςε ότι ψθφίηει λευκό,  κακόςον δε βλζπει ότι οι Διμοι «το παλεφουν», 

ότι διεκδικοφν κι αυτοί από τθν πλευρά τουσ για τθν αναβάκμιςθ των Τπθρεςιϊν τουσ. 
Αν ζβλεπαν μια προςπάκεια από τθ μεριά τουσ κα ψιφιηαν κι εκείνοι κετικά. Αλλά δε βλζπουν κάτι τζτοιο, οι Διμοι δεν 
κάνουν τίποτε. 

 Με τθν παραπάνω άποψθ ςυντάχκθκε και θ παράταξθ  «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΙΡΟ». 
 
 

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
Το παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
 
                                          Ο Πρόεδροσ του Π.Σ. 

  Σταφροσ Παργανάσ 
                    
Ακριβζσ Απόςπαςμα        Θ Αντιπρόεδροσ του  Π.Σ 
Θ Πρακτικογράφοσ         Πολυξζνθ (Τηζνθ) Ταπραντηι - Κοίλια 
 

Ο Γραμματζασ του  Π.Σ.  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιςυνάπτεται χζδιο  φμβαςθσ 
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ΥΔΓΗΟ 

 

ΤΜΒΑΖ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ  

Μεηαξύ ηος Γήμος Εηπού και ηηρ Πεπιθέπειαρ Ζπείπος  

Για ηην Σεσνική Τποζηήπιξη ( Δπίβλετη Έπγυν) ηος Γήμος Εηπού  

 

ηα Ησάλληλα ζήκεξα ζηηο .  –  .  –  2017, εκέξα ηεο εβδνκάδαο ………, ζην θηίξην ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ, νη παξαθάησ 

ζπκβαιιόκελνη : 

1. Ο Γήμορ Εηπού, πνπ εδξεύεη ζηελ Πιαηεία Γελλεκαηά ζηελ Φηιηππηάδα, όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ 

Γήκαξρν θ. Νηθόιαν Καιαληδή. 

2. Ζ Πεπιθέπεια Ζπείπος,  πνπ εδξεύεη ζηελ Πιαηεία Πύξξνπ 1 ζηα Ησάλληλα, όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ 

Πεξηθεξεηάξρε θ. Αιέμαλδξν Καρξηκάλε. 

 

Έρνληαο ππόςε : 

1. Σν άξζξν 25 ηνπ Νόκνπ 2738/1999 «πιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο θαη  ξπζκίζεηο ζεκάησλ 

Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο» 

2. Σν Π.Γ.140/2010 (ΦΔΚ 233η.Α΄/27-12-2010) «Οξγαληζκόο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ» θαη όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε ( ΦΔΚ 4400 /2016 η. Β΄/30-12-2016 

3. Σν άξζξν 99 ηνπ Νόκνπ 3852/2010 γηα ηηο πκβάζεηο δηαδεκνηηθήο ή  δηαβαζκηδηθήο 

ζπλεξγαζίαο. 

4. Σν αξηζ. 4034/29-03-2017 αίηεκα ηνπ Γήκνπ Εεξνύ γηα ηελ δηάζεζε θαηάιιεινπ ηερληθνύ 

πξνζσπηθνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ γηα ηελ επίβιεςε έξγσλ πνπ πινπνηνύληαη από ηνλ δήκν.  

5. Σελ αξηζ. ………/2017 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Εεξνύ, κε ηελ  νπνία 

εγθξίζεθε ε  ζύλαςε ύκβαζεο Γηαβαζκηδηθήο πλεξγαζίαο κε ηελ Πεξηθέξεηα  Ζπείξνπ γηα  ηελ δηάζεζε δύν (2) 

ππαιιήισλ κε εηδηθόηεηα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ ΠΔ, ή ΣΔ από ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, ΠΔ Πξέβεδαο, γηα ηελ επίβιεςε 

έξγσλ πνπ πινπνηνύληαη από ηνλ δήκν.  

6. Σελ   αξηζ.  ……… / 2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη 

ε ππνγξαθή ύκβαζεο Γηαβαζκηδηθήο πλεξγαζίαο γηα ηελ Σερληθή ππνζηήξημε (επίβιεςε έξγσλ) ηνπ Γήκνπ Εεξνύ   

7. Σελ  αξηζ.  ………… απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Ζπείξνπ γηα νξηζκό πξνζσπηθνύ γηα ηελ Σερληθή ππνζηήξημε ηνπ 

Γήκνπ Εεξνύ θαη εθπξνζώπσλ γηα ηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηεο Γηαβαζκηδηθήο ύκβαζεο. 

 

πκθώλεζαλ θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξνύζα ύκβαζε Γηαβαζκηδηθήο πλεξγαζίαο κε ηνπο παξαθάησ όξνπο : 

ΑΡΘΡΟ  1ο 

Πποοίμιο  

Ο Γήκνο Εεξνύ εθηειεί, βάζεη ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ, ηα έξγα: 

1. «Καηαζθεπή ρώξσλ παξθηλγθ ζηε Φηιηππηάδα», πξνϋπνινγηζκνύ 60.000,00 € 

2. «Αλαβάζκηζε εγθαηαζηάζεσλ αζινηόπνπ Θεζπξσηηθνύ», πξνϋπνινγηζκνύ 60.000,00 € 

3. «Γηακόξθσζε νδνύ Ν. Εέξβα ζηε Φηιηππηάδα», πξνϋπνινγηζκνύ 70.500,00 € 

4. «Αλάπιαζε θεληξηθήο πιαηείαο Φηιηππηάδαο», πξνϋπνινγηζκνύ 434.298,38 € 

5. «Γηακόξθσζε πεδνδξνκίνπ επί ηεο Μπηδαλίνπ ζηε Φηιηππηάδα», πξνϋπνινγηζκνύ 122.428,71 €. 

 

ύκθσλα όκσο κε ην ππνβιεζέλ αίηεκα ηνπ Γήκνπ Εεξνύ, ν δήκνο πθίζηαηαη έιιεηςε θαηαιιήινπ εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνύ 

πξνζσπηθνύ γηα ηελ επίβιεςε ησλ παξαπάλσ έξγσλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ θαη γηα ηνλ ιόγν απηό ν δήκνο 

κε ην σο άλσ αίηεκα ηνπ θαζώο θαη κε ηελ (5) ζρεηηθή απόθαζή ηνπ, αηηείηαη από ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ λα ππνζηεξίμεη ην δήκν κε 

ηελ δηάζεζε δύν (2) Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ από ηηο ηερληθέο ηνπ ππεξεζίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ δηάζεζε δύν Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ 

από ηελ ηερληθή ππεξεζία ηεο Π.Δ Πξέβεδαο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα επηβιέςεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ησλ πξναλαθεξόκελσλ έξγσλ. 

Γηα ηελ ελ ιόγσ ηερληθή ππνζηήξημε (επίβιεςε έξγσλ) ηνπ δήκνπ απαηηείηαη ε ζύλαςε δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ δήκνπ 

θαη ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ηελ νπνία παξαρσξείηαη, από ην δήκν, ζηελ Πεξηθέξεηα ε άζθεζε ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο επίβιεςεο ησλ έξγσλ 

πνπ εθηεινύληαη από ηνλ δήκν  

ΑΡΘΡΟ  2
ο
 

κοπόρ – Ανηικείμενο  ύμβαζηρ  

Ζ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ θαη ν Γήκνο Εεξνύ ζπλάπηνπλ κεηαμύ ηνπο ηελ παξνύζα ύκβαζε Γηαβαζκηδηθήο πλεξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεζεί από ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ θαηάιιειν ηερληθό πξνζσπηθό θαη εηδηθόηεξα δύν (2) Πνιηηηθνί Μεραληθνί (ΠΔ ή ΣΔ) γηα ηελ 

επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ησλ παξαπάλσ έξγσλ κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηεο Γηεπζύλνπζαο (επηβιέπνπζαο) ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Εεξνύ 

(θπξίνπ ησλ έξγσλ) ώζηε λα επηβιέςεη κε επάξθεηα ηα παξαπάλσ έξγα κε ζηόρν ηελ όζν ην δπλαηόλ αξηηόηεξε θαη πιεξέζηεξε 

πινπνίεζή ηνπο.  

Σν πξνζσπηθό πνπ δηαηίζεηαη είλαη ην εμήο: 

 Ο θ…….. ΠΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο  Σερληθώλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ ΠΔ Πξέβεδαο  

 Ο θ…….. ΠΔ Πνιηηηθόο Μεραληθόο, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο  Σερληθώλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ ΠΔ Πξέβεδαο  

 

ΑΡΘΡΟ  3
ο
 

Πποϋπολογιζμόρ  και  Πόποι  σπημαηοδόηηζηρ  

Ζ ρξεκαηνδόηεζε ησλ παξαπάλσ έξγσλ είλαη από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ Εεξνύ θαη ο πποϋπολογιζμόρ ηνπ θάζε έξγνπ είλαη: 1) 

Γηα ην έξγν «Καηαζθεπή ρώξσλ παξθηλγθ ζηε Φηιηππηάδα», 60.000,00 € 2) Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε εγθαηαζηάζεσλ αζινηόπνπ 

Θεζπξσηηθνύ», 60.000,00 €. 3) Γηα ην έξγν «Γηακόξθσζε νδνύ Ν. Εέξβα ζηε Φηιηππηάδα», 70.500,00 €. 4) Γηα ην έξγν «Αλάπιαζε 
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θεληξηθήο πιαηείαο Φηιηππηάδαο», 434.298,38 €. 5) Γηα ην έξγν «Γηακόξθσζε πεδόδξνκνπ επί ηεο Μπηδαλίνπ ζηε Φηιηππηάδα», 

122.428,71 €.  

ΑΡΘΡΟ  4
ο
 

Τποσπεώζειρ  και  δικαιώμαηα  ηυν  ςμβαλλομένυν 

Οη  ζπκβαιιόκελνη θνξείο αλαιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ ππνρξεώζεηο θαη δηθαηώκαηα : 

4.1.Ο Γήμορ Εηπού αλαιακβάλεη :  

 Να δηεπθνιύλεη κε θάζε ηξόπν ηνπο ππαιιήινπο ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ζα απαζρνιεζνύλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο παξνύζεο ζύκβαζεο κε ηελ ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ. 

 Να αλαιάβεη ην ζπληνληζκό ησλ δηαδηθαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 Να πξνβεί ζηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πιεξσκή ησλ αλαδόρσλ. 

 Να νξίζεη ηνπο εθπξνζώπνπο γηα ηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ζύκθσλα κε η  άξζξν 6 ηεο παξνύζεο. 

 Να πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ σο άλσ έξγσλ. 

4.2.Ζ Πεπιθέπεια Ζπείπος  αλαιακβάλεη :  

 Να δηαζέζεη ην ηερληθό πξνζσπηθό κε ηα απαξαίηεηα θαη αλάινγα πξνζόληα, γηα ηελ άζθεζε ηεο επίβιεςεο κέρξη ηελ 

παξαιαβή ησλ σο άλσ έξγσλ. 

 Να θαιύςεη ηελ δαπάλε πνπ ζα πξνθιεζεί από ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο. 

 Να νξίζεη ηνλ εθπξόζσπό ηνπ ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο παξνύζεο. 

 

εκεηώλεηαη όηη νη ππάιιεινη ηεο Πεξηθέξεηαο ζα έρνπλ αξκνδηόηεηα κόλν όζνλ αθνξά θαζαξά ζηελ επίβιεςε ησλ έξγσλ. 

ΑΡΘΡΟ  5
ο
 

Γιάπκεια 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε θαη ιήγεη κε ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο. 

ΑΡΘΡΟ  6
ο
 

Κοινή Δπιηποπή Παπακολούθηζηρ ηηρ ύμβαζηρ  

Γηα ηελ παξαθνινύζεζε εθηέιεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ζπζηήλεηαη όξγαλν κε ηελ επσλπκία « Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο 

ηεο ύκβαζεο Γηαβαζκηδηθήο πλεξγαζίαο» κε έδξα ηελ Φηιηππηάδα θαη απνηειείηαη από  

 Σνλ/ελ θ.  ……………,  σο ηαθηηθό κέινο, αλαπιεξνύκελνο  από ηνλ/ελ ……, Γεκνηηθό ύκβνπιν Γήκνπ Εεξνύ.   

 Σνλ/ελ θ. …………, σο ηαθηηθό κέινο, αλαπιεξνύκελνο από ηνλ/ελ θ. ………………….,  Γεκνηηθό ύκβνπιν Γήκνπ Εεξνύ.  

 Σνλ / ηελ ………………….  ππάιιειν ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ κε αλαπιεξσηή /ηξηα  ………………… ππάιιειν ηεο 

Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ. 

Αληηθείκελν ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο είλαη ε παξαθνινύζεζε θαη εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξώλ θαη ε ζύληαμε έθζεζεο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ όξσλ. Ζ Δπηηξνπή επηιακβάλεηαη ηπρόλ πξνβιεκάησλ ή δηαθσληώλ πνπ 

ζα πξνθύςνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζύκβαζεο θαη απνθαζίδεη γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Ζ  Κνηλή Δπηηξνπή 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  7
ο
 

Σελικέρ Γιαηάξειρ  

Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή παξάηαζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, γίλεηαη κόλν εγγξάθσο κε  θνηλή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξώλ. 

Απηά ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ζε απόδεημε ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθε ε παξνύζα ύκβαζε 

Γηαβαζκηδηθήο πλεξγαζίαο, ε νπνία αλαγλώζζεθε θαη εγθξίζεθε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ππνγξάθεηαη ζε ηέζζεξα (4) πξσηόηππα 

θαη έιαβε ν θάζε ζπκβαιιόκελνο από δύν (2 ). 

 

                                            ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

 

  ΓΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ                                      ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 

      Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                         Ο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ 
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