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ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το αρικμ. 6 /10-7-2017  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  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 δζκα  (10) του μθνόσ Ιουλίου  
του ζτουσ 2017, θμζρα  Δευτζρα  και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ.62557/2490/30-6-2017 (Ορκι Επανάλθψθ), 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. 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. Τφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Παπαχριςτου Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      6. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 
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.Τςιάρα 
Σταυροφλα  13.Καττισ Νικόλαοσ 14.Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ 15.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 16.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 17.Μπάγιασ Μιχαιλ 18.Λάηοσ 
Ιωάννθσ 19.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 20.Μποφμπα Βαςιλικι 21.Σπυρζλθσ Μιχαιλ 22.Βαςιλάκθσ Περικλισ 23.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 24.Πάντοσ 
Παναγιϊτθσ 25.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 26.Πάικασ Σπυρίδων 27.Γκεςοφλθσ Ηλίασ 28.Κωνισ Δθμιτριοσ 29.Ζάψασ Γεϊργιοσ 30.Χατηθεφραιμίδθσ 
Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 31.Ζάκασ Γεϊργιοσ 32. Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 33.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 34.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 35.Μπαρτηϊκασ 
Σπυρίδων 36.Ζικοσ Νικόλαοσ 37.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 38.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    
    

Στθ ςυνεδρίαςθ δεν παραβρζκθκαν  οι :  
1. Βαγγελισ Απόςτολοσ, 2. Γοφςθσ Χριςτοσ 3. Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) και 4. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου, 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 Μετςόβου 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 και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 99 του Ν. 

3852/2010 

2. Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου (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 Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) 

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. Σο με αρικμ. πρωτ. 5046/21-6-2017 αίτθμα του Διμου Μετςόβου, όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο (Α.Π./Π..58378/2361/22-

6-2017) (ςυνθμμζνα με α/α: 40 ςτο φάκελο 1/2017 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..), περί ςφναψθσ 

Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ με τθν Περιφζρεια Ηπείρου για τθ διάκεςθ προςωπικοφ κατάλλθλθσ ειδικότθτασ για τθν τεχνικι 

υποςτιριξθ του Διμου. 
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5. Σθν από 27-6-2017 επί του κζματοσ κετικι ειςιγθςθ του Εκτελεςτικοφ Γραμματζα Περιφζρειασ Ηπείρου κου Δθμ. ιϊλου, 

όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο (Α.Π./Π..63375/2503/3-7-2017) (ςυνθμμζνα με α/α: 41 ςτο φάκελο 1/2017 ςυνθμμζνων 

ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..),  περί διάκεςθσ προςωπικοφ κατάλλθλθσ ειδικότθτασ,  για τθν παραλαβι του ζργου 

«Αποκατάςταςθ τοίχου αντιςτιριξθσ ςτθ κζςθ ϋϋΣΟΤΡΕΚΑϋϋ Σ.Κ. Ανθλίου Διμου Μετςόβου» κακϊσ και, όπωσ προτάκθκε 

κατά τθ διάρκεια ςυηιτθςθσ,  για τθν ςφνταξθ μελζτθσ και επίβλεψθσ του ζργου  «Αποκατάςταςθ χϊρου περιοχισ 

κατολίςκθςθσ Αγίου Χαραλάμπουσ Μετςόβου», ςυμφϊνωσ και με τθν αρικμ. 94/2017 (Ορκι Επανάλθψθ), απόφαςθ του 

Δθμοτικοφ υμβουλίου Μετςόβου (Βϋ μζροσ τθσ) 

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

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

Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 
(απόφαςθ: 6/34/10-7-2017) 

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

τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου, ιτοι διάκεςθ υπαλλιλων κατάλλθλθσ ειδικότθτασ - Πολιτικοφ Μθχανικοφ ι  ΣΕ Εργοδθγϊν-,  για τα 

κάτωκι ζργα: 

 «Αποκατάςταςθ τοίχου αντιςτιριξθσ ςτθ κζςθ ϋϋΣΟΤΡΕΚΑϋϋ Σ.Κ. Ανθλίου Διμου Μετςόβου» (παραλαβι ζργου) 

 «Αποκατάςταςθ χϊρου περιοχισ κατολίςκθςθσ Αγίου Χαραλάμπουσ Μετςόβου» ( ςφνταξθ μελζτθσ και επίβλεψθ ζργου), 

όπωσ περιγράφονται  και ςτο επιςυναπτόμενο επί τθσ απόφαςθσ  ΧΕΔΙΟ τθσ φμβαςθσ. 

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.  

 

ημειώνεται ότι: 

Η παράταξη «ΤΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ», θ οποία ψιφιςε κετικά, τόνιςε ότι αυτι θ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ζργων των Διμων δεν κα 
πρζπει να παρατακεί. Οι Διμοι είναι ανεξάρτθτεσ Αυτοδιοικθτικζσ Μονάδεσ και με τον τρόπο αυτό καταλιγουν να είναι 
«παραρτιματα» τθσ Περιφζρειασ. Θα πρζπει οι Διμοι να απευκυνκοφν ςτο Υπουργείο για να βρουν μια λφςθ γι αυτό το ηιτθμα και να 
μθ ςυνεχίηεται αυτι θ κατάςταςθ που ακυρϊνει το «αυτόφωτο» και «αυτοδιοικθτικό» των Διμων. 
 
Μειοψηφούν 
1. Η  παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ», θ οποία τόνιςε ότι ςτθν αρχι υποςτιριξαν αυτζσ τισ ςυνεργαςίεσ γιατί,  ταυτόχρονα, 
περίμεναν ότι κα γινόταν οι απαραίτθτεσ εκείνεσ κινιςεισ για να προςλθφκοφν οι αναγκαίοι υπάλλθλοι, ζτςι ϊςτε να ςτελεχωκοφν 
επαρκϊσ οι Υπθρεςίεσ των Διμων. 
Διαπιςτϊνουν  όμωσ,  ότι αυτό δε ςυμβαίνει και οι Διμοι με τθν πρϊτθ δυςκολία που αντιμετωπίηουν δε διεκδικοφν αλλά 
απευκφνονται αμζςωσ ςτθν Περιφζρεια και αυτι θ κατάςταςθ επεκτείνεται και διευρφνεται. 
Εκείνοι διαφωνοφν με αυτό και δε ςτθρίηουν αυτι τθ διαδικαςία, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι διαφωνοφν με τα ςυγκεκριμζνα ζργα. 

 
2.Η παράταξη «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτην ΗΠΕΙΡΟ», θ οποία ςυμφωνεί με τθν άποψθ τθσ παράταξθσ «ΛΑΪΚΗ ΥΠΕΙΡΩΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ». 
……………….…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
                                          Ο Πρόεδροσ του Π.. 

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

 
Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 

Ακολουκεί χζδιο φμβαςθσ 
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 Χ Ε Δ Ι Ο  

 
ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ 

 

μεηαξύ ηος Γήμος Μεηζόβος και ηηρ Πεπιθέπειαρ Ζπείπος 

 

για ηα έπγα : 

 

 «Απνθαηάζηαζε ηνίρνπ αληηζηήξημεο ζηε ζέζε "ΣΟΤΡΔΚΑ" Σ.Κ. Αλειίνπ Γήκνπ Μεηζφβνπ» 

  «Απνθαηάζηαζε ρψξνπ πεξηνρήο θαηνιίζζεζεο Αγίνπ Υαξαιάκπνπο Μεηζφβνπ» 

ηα Ισάλληλα ζήκεξα, εκέξα  ............... ,  .........................  2017, ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: 

1. Ο Γήμορ Μεηζόβος, πνπ εδξεχεη ζην Μέηζνβν Ισαλλίλσλ, φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν Κσλζηαληίλν Σδαθέα 

θαη 

 2. Ζ Πεπιθέπεια Ζπείπος, πνπ εδξεχεη ζηελ Πιαηεία Πχξξνπ 1 ζηα Ισάλληλα, φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ 

Πεξηθεξεηάξρε Αιέμαλδξν Καρξηκάλε, 

 

Έρνληαο ππφςε ηελ θείκελε Δζληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε 

θνξά, φπσο θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ σο άλσ ζπκβαιινκέλσλ θνξέσλ, ήηνη: 

1. Σν άξζξν 25 ηνπ Νφκνπ 2738/1999 «πιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο » 

2. Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ (Π.Γ. 140/2010 πνπ δεκνζηεχζεθε ζην αξηζ. 

233/27-12-2010 Φ.Δ.Κ., ηεχρνο Α') 

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

4. Σελ αξηζ. 94/2017 (Οξζή Δπαλάιεςε) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μεηζφβνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 

ζχλαςε ηεο Γηαβαζκηδηθήο ζχκβαζεο κε ηελ Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ γηα ηελ δηάζεζε ππαιιήισλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε, επίβιεςε θαη 

παξαιαβή έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ ηνλ Γήκν. 

5.    Σελ αξηζκ. .../ ........................  απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε 

ππνγξαθή Γηαβαζκηδηθήο ζχκβαζεο γηα δηάζεζε ππαιιήισλ γηα ηα έξγα : 

 «Απνθαηάζηαζε ηνίρνπ αληηζηήξημεο ζηε ζέζε "ΣΟΤΡΔΚΑ" Σ.Κ. Αλειίνπ Γήκνπ Μεηζφβνπ» 

 «Απνθαηάζηαζε ρψξνπ πεξηνρήο θαηνιίζζεζεο Αγίνπ Υαξαιάκπνπο Μεηζφβνπ» 

6. Σν κε αξηζ. πξση. 5046/21-06-2017 αίηεκα ηνπ Γήκνπ Μεηζφβνπ γηα ηελ ζχλαςε Γηαβαζκηδηθήο πλεξγαζίαο κε ηελ Πεξηθέξεηα 

Ηπείξνπ γηα ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνχ γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αλσηέξσ έξγνπ πνπ πινπνηείηαη απφ ηνλ Γήκν . 

7. Σελ ππ' αξηζκ .../ ................ -2017 απφθαζε Γεκάξρνπ γηα νξηζκφ εθπξνζψπσλ γηα ηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο 

Γηαβαζκηδηθήο χκβαζεο. 

8. Σελ ππ' αξηζκ  .......... /...-...- ........... Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε γηα νξηζκφ πξνζσπηθνχ γηα ηελ Σερληθή Τπνζηήξημε ηνπ Γήκνπ 

Μεηζφβνπ θαη εθπξνζψπσλ γηα ηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο Γηαβαζκηθήο χκβαζεο. 

 

πκθψλεζαλ θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξνχζα χκβαζε Γηαβαζκηδηθήο πλεξγαζίαο κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

 

ΑΡΘΡΟ 1° 

Πποοίμιο 

Ο Γήκνο Μεηζφβνπ κέζσ ηεο Σερληθήο ηνπ Τπεξεζίαο πινπνηεί έξγα θαη εθπνλεί κειέηεο πνπ είλαη αλαγθαία ε νινθιήξσζή ηνπο 

ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. Τπάξρεη φκσο απφιπηε έιιεηςε θαηάιιεινπ επηζηεκνληθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα 

Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ή ΣΔ Δξγνδεγψλ, γηα ηα  έξγα πνπ πινπνηεί κε ηίηιν : 

 «Απνθαηάζηαζε ηνίρνπ αληηζηήξημεο ζηε ζέζε ' ΣΟΤΡΔΚΑ" Σ.Κ. Αλειίνπ Γήκνπ Μεηζφβνπ» 

 «Απνθαηάζηαζε ρψξνπ πεξηνρήο θαηνιίζζεζεο Αγίνπ Υαξαιάκπνπο Μεηζφβνπ» 

χκθσλα κε φζα έρνπλ ηεζεί ππφςε απφ ηνλ Γήκν Μεηζφβνπ κε ην ππνβιεζέλ αίηεκά ηνπ, πθίζηαηαη απφιπηε έιιεηςε θαηάιιεινπ 

ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ψζηε λα πξνβεί ζηελ παξαιαβή ηνπ αλσηέξσ αλαθεξφκελνπ έξγνπ. Απαηηείηαη ινηπφλ ε κε ζχλαςε δηαβαζκηδηθήο 

ζπλεξγαζίαο, ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, πνπ πινπνηεί ην έξγν, απφ εηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ 

ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ ζηελ νπνία παξαρσξείηαη ε άζθεζε ηεο ζρεηηθήο αξκνδηφηεηαο φζνλ αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ σο 

άλσ ηερληθή ππνζηήξημε απηνχ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ έλα Πνιηηηθφ Μεραληθφ θαη έλαλ ΣΔ Δξγνδεγψλ 

 

ΑΡΘΡΟ 2° 

κοπόρ - Ανηικείμενο ύμβαζηρ 

θνπφο θαη αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο Γηαβαζκηδηθήο πλεξγαζίαο είλαη ε ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, 

φπσο αλσηέξσ ζην πξννίκην εθηίζεηαη, απφ εηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ, ζηελ νπνία 

παξαρσξείηαη ε άζθεζε ηεο ζρεηηθήο αξκνδηφηεηαο φζνλ αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ παξαιαβή ηνπ απαηηείηαη ε εηδηθφηεηα 

Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ. 

 

Ωο εθ ηνχηνπ ην πξνζσπηθφ πνπ δηαηίζεηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα. Ηπείξνπ είλαη ην εμήο: 

- Ο θνο  .........................................   ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ΠΔ Ισαλλίλσλ, κε 

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνλ θ .......     ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ. 

ΑΔΑ: ΩΣΚΝ7Λ9-45Χ



 

4 

 

-Ο θνο …………………………………..ΣΔ Δξγνδεγψλ, ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ κε αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνλ θ. 

 ......................................................    ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3° 

Πποϋπολογιζμόρ  και Πόποι Υπημαηοδόηηζηρ 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ  αλσηέξσ έξγσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Μεηζφβνπ, ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ θαη ……. 

 

ΑΡΘΡΟ 4° 

Τποσπεώζειρ και  δικαιώμαηα ηων ςμβαλλομένων 

Οη ζπκβαιιφκελνη θνξείο αλαιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα: 

Α.- Ο Γήμορ Μεηζόβος αλαιακβάλεη: 

 Να δηεπθνιχλεη κε θάζε ηξφπν ηνπο ππαιιήινπο ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ζα απαζρνιεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο κε ηελ ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

 Να αλαιάβεη ην ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 Να πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ. 

 Να νξίζεη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο παξνχζεο. 

 Να πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ έξγσλ: 

 

Β.- Η Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ αλαιακβάλεη: 

 Να δηαζέζεη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ κε ηα απαξαίηεηα θαη αλάινγα πξνζφληα, γηα ηελ δηεθπεξαίσζε, επίβιεςε θαη παξαιαβή 

ησλ έξγσλ. 

 Να θαιχςεη ηελ δαπάλε πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ. 

 Να νξίζεη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο παξνχζεο. 

εκεηψλεηαη φηη νη ππάιιεινη ηεο Πεξηθέξεηαο ζα έρνπλ ξφιν θαη αξκνδηφηεηα κφλν φζνλ αθνξά θαζαξά ζηελ δηεθπεξαίσζε, 

επίβιεςε θαη παξαιαβή ησλ έξγσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5° 

Γιάπκεια 

Η δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ιήγεη κε ηελ 

νινθιήξσζε θαη παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6° 

Κοινή Δπιηποπή Παπακολούθηζηρ ηηρ ύμβαζηρ 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπζηήλεηαη φξγαλν κε ηελ επσλπκία «Κνηλή Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ηεο χκβαζεο Γηαβαζκηδηθήο πλεξγαζίαο» κε έδξα ηνλ Γήκν Μεηζφβνπ θαη απνηειείηαη απφ: 

 Σνλ θ. Απνζηφιε Μπηηνχλε Αληηδήκαξρν Μεηζφβνπ, κε αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνλ θ. Γαζνχια Βαζίιεην, Πξντζηάκελν ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μεηζφβνπ, 

 Σνλ Γήκαξρν Μεηζφβνπ θ. Σδαθέα Κσλζηαληίλν κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ.Νάθν Αληψλην, Πνιηηηθφ Μεραληθφ ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μεηζφβνπ. 

 ............................................................. Σνλ θ ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο ΠΔ Ισαλλίλσλ κε 

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνλ  ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ. 

 

Αληηθείκελν ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο είλαη: 

 Η παξαθνινχζεζε θαη εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη ε ζχληαμε έθζεζεο ζε πεξίπησζε 

παξάβαζεο ησλ φξσλ. 

 Δπηιακβάλεηαη ηπρφλ πξνβιεκάησλ ή δηαθσληψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 Απνθαζίδεη γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Η Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ είλαη παξφληα φια ηα κέιε ηεο. Ωο Πξφεδξνο νξίδεηαη έλα απφ ηα 

κέιε ηνπ Γήκνπ Μεηζφβνπ. Οη απνθάζεηο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο, ιακβάλνληαη δε θαηά πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ θαη 

δεζκεχνπλ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο θνξείο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7° 

Ανηιζςμβαηική ζςμπεπιθοπά – ςνέπειερ 

Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο ή ε παξάβαζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη ηεο θαιήο πίζηεο απφ νπνηνλδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε παξέρεη ζην άιιν κέινο ην δηθαίσκα λα 

θαηαγγείιεη ηελ ζχκβαζε θαη λα αμηψζεη θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8° 

Σελικέρ Γιαηάξειρ 

Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή παξάηαζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, γίλεηαη κφλν εγγξάθσο κε θνηλή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ. 
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Η κε άζθεζε δηθαησκάησλ ή ε παξάιεηςε ππνρξεψζεσλ απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο ή ε αλνρή θαηαζηάζεσλ αληηζέησλ 

πξνο ηελ ζχκβαζε θαζψο θαη ε θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο, δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ απφ δηθαίσκα ή απαιιαγή απφ ππνρξεψζεηο ηνπο ή αλαγλψξηζε 

δηθαησκάησλ ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη απφ απηή ηελ ζχκβαζε. 

Απηά ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζε απφδεημε ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθε ε παξνχζα χκβαζε 

Γηαβαζκηδηθήο πλεξγαζίαο, ε νπνία αλαγλψζζεθε θαη εγθξίζεθε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ππνγξάθεηαη ζε ηέζζεξα (4) πξσηφηππα 

θαη έιαβε ν θάζε ζπκβαιιφκελνο απφ δχν (2). 

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

 

ΓΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟ ΜΔΣΟΒΟΤ     ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ  

          Ο Γήμαπσορ        Ο Πεπιθεπειάπσηρ 

  

 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΕΑΦΔΑ                  ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΑΥΡΗΜΑΝΖ 
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