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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από το αρικμ.  1/21-1- 2019  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, 27-2-2018 και 22-3-2018  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   

είκοςι μία (21) του μθνόσ Ιανουαρίου του ζτουσ 2019, θμζρα  Δευτζρα και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ. οικ. 4456/145/15-1-2019 
Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του 
  
ηη ζςνεδπίαζη  παπαβπέθηκαν  οι :  
 

Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.  1. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 
    2. Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων   
    3. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1.  Βαρζλθσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι Θεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3., Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Γοργόλθσ Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Σπυρζλθσ Μιχαιλ,  Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  
1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)  3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Τάτςθσ 
Δθμιτριοσ 6.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 7.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 8.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 9.Σιαράβασ Κων/νοσ 10.Τςιάρα 
Σταυροφλα  11.Τφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα), 12.Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), 13.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 
14.Μπάγιασ Μιχαιλ 15.Λάηοσ Ιωάννθσ 16.Μποφμπα Βαςιλικι 17.Γοφςθσ Χριςτοσ  18.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 19. 
Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 20.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 21.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 22.Ντάλλασ Ιωάννθσ 23.Κωνισ Δθμιτριοσ 
24.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 25.Ζάκασ Γεϊργιοσ 26.Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) 27.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 28.Ζικοσ 
Νικόλαοσ 29. Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    

 
Σηε ζπλεδξίαζε δελ  παξαβξέζεθαλ νη θ.θ.:  

1. Βαςίλειοσ Ψακάσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
2.Πολυξζνθ (Τηζνθ) Ταπραντηι - Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Π.Σ. 
3. Καττισ Νικόλαοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 

4.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 5.Πότςθσ Οδυςςεφσ 6.Παπαχριςτου Βαςίλειοσ 7.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 8.Βαςιλάκθσ Περικλισ 9.Πάικασ 
Σπυρίδων 10.Ζάψασ Γεϊργιοσ 11.Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 12.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 13.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 14.Γιολδάςθσ 
Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 15.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 16.Δθμάκοσ Δθμιτριοσ 
 
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και Αργυρϊ 
Παππά  
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ, ο Εκτελεςτικόσ Γραμματζασ Περιφζρειασ Ηπείρου κ. Δθμιτριοσ Σιϊλοσ, υπθρεςιακοί παράγοντεσ, 
ενδιαφερόμενοι για τα κζματα και ειδικότερα κάτοικοι τθσ παραλίμνιασ περιοχισ  για το 3

ο
 κζμα Η.Δ.,  κ.λπ. 

 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω, Εκτόσ Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 
 

   ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ  
Θζμα 4

ο
  

                               ======== 

Ζγκριςθ ςφναψθσ φμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Ηπείρου και Διμου Κόνιτςασ για 
διάκεςθ κατάλλθλου 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 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 
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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. 361/18-1-2019 αίτθμα του Διμου Κόνιτςασ, όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο  (ςυνθμμζνα με α/α: 19 ςτο φάκελο 

1/2019 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..),  ςτο οποίο διαλαμβάνονται τα εξισ: 

 ΘΕΜΑ: Σφναψθ Διαβακμιδικισ Συνεργαςίασ για διάκεςθ Προςωπικοφ από τθν Περιφζρεια Ηπείρου ςτο Διμο Κόνιτςασ 

Σχετ: α. Το άρκρο 99 του Ν.3852/2010. 

β. Τθν υπ’αρίκμ. 302178/ΜΑ5556 1
θ
 Πρόςκλθςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ του Interreg V Ελλάδα – Ιταλία. 

1. Σασ γνωρίηουμε ότι θ Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου είναι απολφτωσ υποςτελεχωμζνθ. Διακζτει μόνο μία υπάλλθλο, θ οποία 

είναι και θ Προϊςταμζνθ του Τμιματοσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και ωσ εκ τοφτου είναι ςχεδόν αδφνατθ θ ςφνταξθ μελετϊν εντόσ ςυγκεκριμζνου 

χρονοδιαγράμματοσ, όπωσ κακορίηεται από τισ προςκλιςεισ χρθματοδότθςθσ. 

2. Σφμφωνα με το ςχετικό β, ζχει ανακοινωκεί θ 1θ Πρόςκλθςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ του Interreg Ελλάδα – Ιταλία, ςτο οποίο 

ο Διμοσ Κόνιτςασ ςε ςυνεργαςία με τθν Περιφζρεια Ηπείρου κα υποβάλλει πρόταςθ χρθματοδότθςθσ ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ 2: 

«Ολοκλθρωμζνθ Περιβαλλοντικι Διαχείριςθ», Ειδικόσ Στόχοσ 2.1: «Αξιοποίθςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και των φυςικϊν πόρων ωσ εδαφικό 

πλεονζκτθμα τθσ περιοχισ του προγράμματοσ» με τίτλο: «Ανάπτυξθ Ιαματικοφ Τουριςμοφ. Επζκταςθ – Ανακαταςκευι κτιρίου & υποδομϊν 

λουτρϊν». 

3. Παρακαλοφμε για τθ ςφναψθ Διαβακμιδικισ Συνεργαςίασ με ςκοπό τθ διάκεςθ προςωπικοφ για τθ ςφνταξθ των 

απαιτοφμενων μελετϊν. 

 

5. Σο γεγονόσ ότι, όπωσ προκφπτει από το  ωσ άνω αίτθμα του Διμου κακϊσ και από το ςυνθμμζνο επί του αιτιματοσ χζδιο τθσ φμβαςθσ,  

για τθν ςφνταξθ τθσ μελζτθσ με τίτλο: «Ανάπτυξθ Ιαματικοφ Σουριςμοφ. Επζκταςθ – Ανακαταςκευι κτιρίου & υποδομϊν λουτρϊν», 

απαιτείται εξειδικευμζνο προςωπικό, που ο Διμοσ όμωσ δεν διακζτει.   

6. Σθν τοποκζτθςθ των επικεφαλισ των παρατάξεων και μελϊν του Π.. 

7. Σθν τοποκζτθςθ του κου Περιφερειάρχθ  

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

 
Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ: 1/6/21-1-2019) 
 

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

υποςτιριξθ του Διμου, ιτοι διάκεςθ  υπαλλιλου κατάλλθλθσ ειδικότθτασ για τθν ςφνταξθ τθσ μελζτθσ με τίτλο: «Ανάπτυξθ Ιαματικοφ 

Σουριςμοφ. Επζκταςθ – Ανακαταςκευι κτιρίου & υποδομϊν λουτρϊν», 

όπωσ περιγράφεται  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.  

 
 
Μειοψηφοφν: 

1. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΥΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» , ςτθ βάςθ των τοποκετιςεϊν τουσ,  που ζχουν κάνει ςτο παρελκόν  ςε παρόμοια κζματα 
2. Ο ανεξάρτητος Περιφερειακός φμβουλος κ. Πάνης Χαράλαμπος (Μπάμπης), ο οποίοσ ψιφιςε αρνθτικά. 

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

   ταφροσ Παργανάσ 
Ακριβζσ Απόςπαςμα         
 
Η Πρακτικογράφοσ 
Θεοδϊρα Κ. Μιτςιου 

Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 

Ακολουκεί Σχζδιο τθσ Σφμβαςθσ 
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  Χ   Ε  Δ  Ι   Ο 
    

ΤΜΒΑΗ  ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

(Άξζξν 222 Μ. 3463/2006 Δ.Ι.Ι. - Άξζξν 99 Μ. 3852/2010) 

 

Σηα Θσάλληλα, ζήκεξα …/…/2019 εκέξα …………………, νη αθόινπζνη ζπκβαιιόκελνη:  

1. Η Πεπιθέπεια Ηπείπος πνπ εδξεύεη ζηα Θσάλληλα θαη εθπξνζσπείηαη θαηά λόκν από ηνλ κ. Αλέξανδπο Κασπιμάνη, 

Πεπιθεπειάπσηρ,  

2. Ο Γήμορ Κόνιηζαρ, πνπ εδξεύεη ζηελ Ιόληηζα θαη εθπξνζσπείηαη θαηά ην λόκν από ηνλ κ. Ανδπέα Παπαζπύπος, Γήμαπσορ,  

Έρνληαο ππόςε:  

1) Τν Μ.3852/2010 (ΦΕΙ 87Α/2010) «Μέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο-Πξόγξακκα 

Ιαιιηθξάηεο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 99.  

2) Τν Μ.3463/2006 (ΦΕΙ 114Α/2006) «Ιώδηθαο Δήκσλ θαη Ινηλνηήησλ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

3) Τν γεγνλόο όηη είλαη θνηλή εθηίκεζε ηόζν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Ηπείξνπ όζν θαη ηνπ Δήκνπ Ιόληηζαο όηη είλαη αλαγθαίν λα 

ζπλελώζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα ηε ζύληαμε ηεο κειέηεο κε ηίηιν: 

«Ανάπηςξη Ιαμαηικού Σοςπιζμού. Δπέκηαζη – Ανακαηαζκεςή κηιπίος & ςποδομών λοςηπών» 

4) Τν κε αξηζκ. πξση. 455/23-01-2019 έγγξαθν ηνπ Δήκνπ Ιόληηζαο  κε ην νπνίν αηηείηαη ηε δηάζεζε πξνζσπηθνύ γηα ηε ζύληαμε ηεο 

αλσηέξσ κειέηεο. 

5) Τελ αξηζκ. ……../……./…………  απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ζύλαςε Σύκβαζεο 

Δηαβαζκηδηθήο Σπλεξγαζίαο κε ην Δήκν Ιόληηζαο γηα ηελ ππνζηήξημε πινπνίεζεο ησλ αλσηέξσ κειεηώλ/έξγσλ. 

6) Τελ αξηζκ. ρρρρρ/2019 απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Ιόληηζαο, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ζύλαςε Σύκβαζεο Δηαβαζκηδηθήο 

Σπλεξγαζίαο κε ηελ Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ  γηα ηελ ππνζηήξημε ζύληαμεο ηεο αλσηέξσ κειέηεο θαη γίλεηαη νξηζκόο  εθπξνζώπσλ γηα ηελ 

Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηεο Δηαβαζκηδηθήο Σύκβαζεο. 

7) Τελ ππ’αξίζκ. ……../……./………… Απόθαζε Πεξηθεξεηάξρε γηα νξηζκό πξνζσπηθνύ γηα ηελ Τερληθή Υπνζηήξημε ηνπ Δήκνπ Ιόληηζαο 

θαη εθπξνζώπνπ γηα ηελ Ινηλή Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηεο Δηαβαζκηδηθήο Σύκβαζεο. 

ζςμθωνούν, ζςνομολογούν και ζςναποδέσονηαι ηα ακόλοςθα: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο Δήκνο Ιόληηζαο κέζσ ηεο Τερληθήο ηνπ Υπεξεζίαο πξνζπαζεί λα νινθιεξώζεη ηε ζύληαμε ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Αλάπηπμε 

Θακαηηθνύ Τνπξηζκνύ. Επέθηαζε – Αλαθαηαζθεπή θηηξίνπ & ππνδνκώλ ινπηξώλ». 

Σύκθσλα κε ηα όζα έρνπλ ηεζεί ππόςε από ην Δήκν Ιόληηζαο κε ην ππνβιεζέλ αίηεκά ηνπ, πθίζηαηαη έιιεηςε πξνζσπηθνύ ζηελ άλσ 

αξκόδηα ππεξεζία, θαζώο ππεξεηεί κόλν κία ππάιιεινο ε νπνία εθηειεί θαη ρξέε Πξντζηακέλεο θαη είλαη ζρεδόλ αδύλαηε ε ζύληαμε 

κειεηώλ ζε θαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, όπσο απαηηείηαη από ηηο πξνζθιήζεηο πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδόηεζεο. 

Απαηηείηαη ε ζύλαςε Δηαβαζκηδηθήο Σπλεξγαζίαο, 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 έλαλ Πνιηηηθό Λεραληθό. 

ΑΡΘΡΟ 1 

κοπόρ - Ανηικείμενο ηηρ ζύμβαζηρ 

Σθνπόο ηεο παξνύζαο Δηαβαζκηδηθήο Σύκβαζεο είλαη ε ζύληαμε ηεο αλσηέξσ κειέηεο, όπσο εθηίζεηαη ζην πξννίκην, από εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθό ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ, ζηελ νπνία παξαρσξείηαη ε άζθεζε ηεο ζρεηηθήο αξκνδηόηεηαο όζνλ αθνξά απνθιεηζηηθά θαη 
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κόλν ηελ σο άλσ ηερληθή ππνζηήξημε απηήο θαη ζπγθεθξηκέλα ηε ζύληαμε κειέηεο κε ηίηιν: «Ανάπηςξη Ιαμαηικού Σοςπιζμού. 

Δπέκηαζη – Ανακαηαζκεςή κηιπίος & ςποδομών λοςηπών» 

Τν πξνζσπηθό πνπ δηαηίζεηαη είλαη ην εμήο: 

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

………………………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………….. 

ΑΡΘΡΟ 2  

Πποϋπολογιζμόρ και Πόποι Υπημαηοδόηηζηρ 

Η αλσηέξσ κειέηε ζα πινπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία ηνπ Δήκνπ Ιόληηζαο κε ηελ Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ θαη ζα ππνβιεζεί πξνο 

ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ πινπνίεζή ηεο ζηελ 1ε Πξόζθιεζε Σηξαηεγηθνύ Σρεδηαζκνύ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Interreg Ειιάδα – Θηαιία 

2014-2020 (ΑΔΑ:7ΣΧΘ465ΦΘ8-Μ2Κ). 

ΑΡΘΡΟ 3  

Τποσπεώζειρ και Γικαιώμαηα ςμβαλλομένων 

3.1 Ο Γήμορ Κόνιηζαρ αλαιακβάλεη: 

        α. Μα 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. Tν ζπληνληζκό ησλ δηαδηθαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

γ. Μα νξίζεη εθπξόζσπό ηνπ ζηελ Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο παξνύζεο. 

δ.  Μα πξνβεί ζηελ παξαιαβή ηεο κειέηεο πνπ ζα ζπληαρζεί από ηελ Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ. 

3.2 Η Πεπιθέπεια Ηπείπος αλαιακβάλεη:  

α. Μα δηαζέζεη ην ηερληθό πξνζσπηθό κε ηα απαξαίηεηα θαη αλάινγα πξνζόληα, γηα ηελ εθπόλεζε ηεο αλσηέξσ κειέηεο. 

β. Μα νξίζεη εθπξόζσπό ηνπ ζηελ Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο παξνύζεο. 

Σεκεηώλεηαη όηη νη ππάιιεινη ηεο Πεξηθέξεηαο ζα έρνπλ ξόιν θαη αξκνδηόηεηα κόλν όζνλ αθνξά θαζαξά ηε ζύληαμε ηεο αλσηέξσ 

κειέηεο. 

ΑΡΘΡΟ 4  

Υπονική διάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ 

Η ηζρύο ηεο ζύκβαζεο απηήο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο θαη δηαξθεί κέρξη ηελ νινθιήξσζε θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηεο κειέηεο πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1.  

ΑΡΘΡΟ 5 

Όπγανο Παπακολούθηζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

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

Σύκβαζεο Δηαβαζκηδηθήο Σπλεξγαζίαο» κε έδξα ην Δήκν Ιόληηζαο θαη απνηειείηαη από : 

Α) Για ηην Πεπιθέπεια Ηπείπος: 

Ο/Η ………………….., Δεκνηηθόο (ή Πεξηθεξεηαθόο) Σύκβνπινο κε αλαπιεξσηή ηνλ …………………………………………...  

Β) Για ηο Γήμο Κόνιηζαρ:  

 Ο θ. Αλδξέαο Παπαζπύξνπ, Δήκαξρνο Ιόληηζαο, κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Φαξίιαν Παξαζθεπά, Αληηδήκαξρν Τερληθώλ Έξγσλ.  

 Η θα Φσηεηλή Ιόληνπ, Πξντζηακέλε ηνπ Τκ. Τερληθώλ Υπεξεζηώλ θαη Πνηόηεηαο Ζσήο, ΠΕ Πνιηηηθόο Λεραληθόο, κε 

αλαπιεξώηξηα ηελ θα Ισλζηαληηληά Σηαζηλνύ, ππάιιειν ηεο Δόκεζεο, ΠΕ Αξρηηέθησλ Λεραληθόο. 

Σθνπόο ηνπ νξγάλνπ παξαθνινύζεζεο (Επηηξνπήο) είλαη:  

1. Η παξαθνινύζεζε θαη εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ θαη ε ζύληαμε έθζεζεο ζε πεξίπησζε 

παξάβαζεο ησλ όξσλ. 
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2. Μα επηιακβάλεηαη ηπρόλ πξνβιεκάησλ ή δηαθσληώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζύκβαζεο. 

3. Μα 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 Σύκβαζε 

Δηαβαζκηδηθήο Σπλεξγαζίαο, 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 Κόνιηζαρ 

Ο Γήμαπσορ 

 

 

Ανδπέαρ Παπαζπύπος 

Για ηην Πεπιθέπεια Ηπείπος 

Ο Πεπιθεπειάπσηρ 

 

 

Αλέξανδπορ Κασπιμάνηρ 
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