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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από το αρικμ.   10/15-10-2018  Πρακτικό   υνεδρίαςθσ 
 

του Περιφερειακοφ υμβουλίου Θπείρου (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..  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ  
δεκαπζντε (15) του μθνόσ Οκτωβρίου του ζτουσ 2018, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ. 139571 / 3997/5-10-
2018  Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του 
  
τθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :    

Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Θπείρου. 
Β.  1. ταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ υμβουλίου 
     2. Πολυξζνθ  (Σηζνθ) Σαπραντηι – Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Περιφερειακοφ υμβουλίου 
     3. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου 
Γ.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
     2. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 
     3. Θεοδϊρα (Σατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων   
     4. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1.  Βαρζλθσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      2.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι Θεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου   
      3. Καττισ Νικόλαοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      4., Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      5. Γοργόλθσ Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      6. πυρζλθσ Μιχαιλ,  Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
Ε. Περιφερειακοί φμβουλοι:  
1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)  3.ίμου – Σάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Κάτςιοσ 
Νικόλαοσ 6.Σάτςθσ Δθμιτριοσ 7.πανοποφλου – άρρα Θλιάνα 8.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 9.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 10.Πότςθσ Οδυςςεφσ 
11.ιαράβασ Κων/νοσ 12.Σςιάρα ταυροφλα  13.Σφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα), 14.Παπαχριςτου Βαςίλειοσ 15.Μθτροκϊςτα 
Παναγιϊτα (Γιοφλα), 16.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 17.Μπάγιασ Μιχαιλ 18.Λάηοσ Ιωάννθσ 19.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 
20.Μποφμπα Βαςιλικι 21.Γοφςθσ Χριςτοσ 22.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 23.Βαςιλάκθσ Περικλισ  24.Πάντοσ 
Παναγιϊτθσ 25.Πάικασ πυρίδων 26.Κωνισ Δθμιτριοσ 27.Ηάψασ Γεϊργιοσ 28.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 29.Ηάκασ 
Γεϊργιοσ 30.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 31.Ηικοσ Νικόλαοσ  32.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ) 33.Δθμάκοσ Δθμιτριοσ    
 

τθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  
1.Μπαςιοφκασ Κωνςταντίνοσ, 2.Σςίκαρθσ Βαςίλειοσ 3.Ντάλλασ Ιωάννθσ, 4.Σςουμάνθ Όλγα (Όλυ), 5.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 
6.Ηιϊβασ Βαςίλειοσ 7.Μπαρτηϊκασ πυρίδων 8.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου και 9.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ, τακτικά μζλθ του 
Περιφερειακοφ υμβουλίου, αν και νόμιμα κλικθκαν 
 
Σ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Θπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και Αργυρϊ 
Παππά  
 
τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ,  υπθρεςιακοί παράγοντεσ, εκπρόςωποι ςυλλογικϊν φορζων ενδιαφερομζνων για τα κζματα κ.λπ. 
 
Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Θπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω,  Εκτόσ Θμεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

 
   ΕΚΣΟ ΘΜΕΡΘΙΑ ΔΙΑΣΑΞΘ  

Θζμα 2
ο
  

                               ======== 

Ζγκριςθ ςφναψθσ φμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Θπείρου και Διμου Ηθροφ για διάκεςθ 
κατάλλθλου προςωπικοφ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου 

 
Σο Περιφερειακό  υμβοφλιο Θπείρου, 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 Θπείρου (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 Θπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 

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

Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Βϋ)  
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4. Σο με αρικμ. πρωτ. 12007/11-10-2018 αίτθμα του Διμου Ηθροφ, όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο  (ςυνθμμζνα με α/α: 60 ςτο φάκελο 

2/2018 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..) περί διάκεςθσ κατάλλθλου τεχνικοφ προςωπικοφ από τθν Περιφζρεια 

Θπείρου για τθν επίβλεψθ  των ωσ κάτωκι εκτελοφμενων ζργων του Διμου, ιτοι: 

 ΤΔΡΟΔΟΣΗΗ ΟΙΚΙΜΟΤ ΒΟΤΛΙΣΑ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 320.967,74 € ΑΝΕΤ Φ.Π.Α. 

 ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΗΝ Σ.Κ. ΠΑΠΑΔΑΣΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 562.500,00 € ΑΝΕΤ 

Φ.Π.Α. 

 ΤΝΣΗΡΗΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΟΔΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΔΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΖΗΡΟΤ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 499,998,00 € 

 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΚΡΑΝΕΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΗΡΟΤ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΣΟΤ Ε ΤΛΛΟΓΗ-ΕΚΘΕΣΗΡΙΟ ΣΗ 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΑΓΡΟΣΙΚΗ-ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 150.000,00 € 

5. Σο γεγονόσ ότι, όπωσ προκφπτει από το ςυνθμμζνο επί του αιτιματοσ χζδιο τθσ φμβαςθσ,  για τθν επίβλεψθ των ωσ άνω εκτελοφμενων 

ζργων, 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 ομόφωνα 

(απόφαςθ: 10/60/15-10-2018) 
 

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

του Διμου, ιτοι διάκεςθ  υπαλλιλων κατάλλθλθσ ειδικότθτασ Πολιτικοφ Μθχανικοφ ΠΕ ι ΣΕ, Αρχιτζκτονα  Μθχανικοφ ΠΕ και Μθχανολόγου –

Μθχανικοφ ΠΕ ι ΣΕ,  κατά προτίμθςθ από τθν Π.Ε. Πρζβεηασ, για τθν επίβλεψθ  των ωσ κάτωκι εκτελοφμενων ζργων: 

  ΤΔΡΟΔΟΣΗΗ ΟΙΚΙΜΟΤ ΒΟΤΛΙΣΑ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 320.967,74 € ΑΝΕΤ Φ.Π.Α. 

 ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΗΝ Σ.Κ. ΠΑΠΑΔΑΣΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 562.500,00 € ΑΝΕΤ Φ.Π.Α. 

 ΤΝΣΗΡΗΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΟΔΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΔΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΗΡΟΤ, 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 499,998,00 € 

 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΚΡΑΝΕΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΗΡΟΤ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΣΟΤ Ε ΤΛΛΟΓΗ-ΕΚΘΕΣΗΡΙΟ ΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ-

ΑΓΡΟΣΙΚΗ-ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 150.000,00 € 

όπωσ περιγράφονται  και ςτο επιςυναπτόμενο επί τθσ απόφαςθσ  ΧΕΔΙΟ τθσ φμβαςθσ 

Σο 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.  

 
ημειώνεται ότι: 
1. Η παράταξη «ΤΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ», ψιφιςε κετικά,  διατθρϊντασ τισ παρατθριςεισ που είχαν κάνει ςε αντίςτοιχεσ αποφάςεισ, ιτοι:  

«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 Υπθρεςιϊν τουσ με επιςτθμονικό προςωπικό. Σε 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. Οι παρατάξεισ «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ»,  «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτην ΗΠΕΙΡΟ», και οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί φμβουλοι, 

απουςίαηαν από τθ ςυηιτθςθ και τθν ψθφοφορία του κζματοσ  
         Αποχϊρθςαν από τθ ςυνεδρίαςθ για λόγουσ ανεξαρτιτουσ του  κζματοσ.  

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

   ταφροσ Παργανάσ 
                          

Θ Αντιπρόεδροσ του Π.. 
Ακριβζσ Απόςπαςμα        Πολυξζνθ (Σηζνθ) Σαπραντηι-Κοίλια 
Θ Πρακτικογράφοσ 
Θεοδϊρα Κ. Μιτςιου 

Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 

     
Ακολουκεί Σχζδιο τθσ Σφμβαςθσ 

 

ΑΔΑ: ΩΓΛ97Λ9-Σ19



3 

 

                           ΧΕΔΙΟ             
 

 ΤΜΒΑΘ  ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΘ  ΤΝΕΡΓΑΙΑ 
Μεταξφ  του  Διμου  Ηθροφ  και  τθσ  Περιφζρειασ  Θπείρου   

Για  τθν  Σεχνικι  Τποςτιριξθ  ( Επίβλεψθ  Ζργων  του  Διμου  Ηθροφ ) 
 
τα  Ιωάννινα  ςιμερα  ςτισ  ….  –  ……..  –  2018,  θμζρα  τθσ  εβδομάδασ  …………………, ςτο  κτίριο  τθσ  Περιφζρειασ  Θπείρου,  οι  

παρακάτω  ςυμβαλλόμενοι : 
1. Ο  Διμοσ  Ηθροφ,  που  εδρεφει  ςτθν  Πλατεία  Γεννθματά  ςτθν  Φιλιππιάδα,  όπωσ  εκπροςωπείται  νόμιμα  από  τον  Διμαρχο  

κ.  Νικόλαο  Καλαντηι. 
2. Θ  Περιφζρεια  Θπείρου,   που  εδρεφει  ςτθν  Πλατεία  Πφρρου  1  ςτα  Ιωάννινα,  όπωσ  εκπροςωπείται  νόμιμα  από  τον  

Περιφερειάρχθ  κ.  Αλζξανδρο  Καχριμάνθ. 
Ζχοντασ υπόψθ : 

1. Σο  άρκρο  25  του  Νόμου  2738/1999  « υλλογικζσ  διαπραγματεφςεισ  και  ρυκμίςεισ  κεμάτων  Δθμοτικοφ  και  Κοινοτικοφ  
Κϊδικα  Νομαρχιακισ  Αυτοδιοίκθςθσ » 

2. Σο  Π. Δ. 140/2010  ( ΦΕΚ  233/27-12-2010,  τεφχοσ  Αϋ ) « Οργανιςμόσ  Περιφζρειασ  Θπείρου »  και  όπωσ  τροποποιικθκε  ( ΦΕΚ  
4400/30-12-2016,  τεφχοσ  Βϋ). 

3. Σο  άρκρο  99  του  Νόμου  3852/2010  για  τισ  υμβάςεισ  διαδθμοτικισ  ι  διαβακμιδικισ  ςυνεργαςίασ. 
 
4. Σο  αρικ.  12007/11-10-2018  αίτθμα  του  Διμου  Ηθροφ  για  τθν  διάκεςθ  κατάλλθλου  τεχνικοφ  προςωπικοφ  τθσ  Περιφζρειασ  

Θπείρου  για  τθν  επίβλεψθ  ζργων  που  υλοποιοφνται  από  το  Διμο. 
5. Σθν  αρικ.  ……./2018  απόφαςθ  του  Δθμοτικοφ  υμβουλίου  του  Διμου  Ηθροφ,  με  τθν  οποία  εγκρίκθκε  θ  ςφναψθ  

φμβαςθσ  Διαβακμιδικισ  υνεργαςίασ  με  τθν   Περιφζρεια  Θπείρου  για  τθν  διάκεςθ  δφο  (02)  υπαλλιλων  με  ειδικότθτα  
Πολιτικοφ  Μθχανικοφ  ΠΕ  ι  ΣΕ, ενόσ (01) υπαλλιλου με ειδικότθτα Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ ΠΕ και ενόσ (01) Θλεκτρολόγου 
Μθχανικοφ ΠΕ ι ΣΕ  από  τθν  Περιφζρεια  Θπείρου,  Π. Ε.  Πρζβεηασ,  για  τθν  επίβλεψθ  ζργων  που  υλοποιοφνται  από  τον  
Διμο.  

6. Σθν   αρικ.  ……… / 2018  απόφαςθ  του  Περιφερειακοφ  υμβουλίου  τθσ  Περιφζρειασ  Θπείρου,  με  τθν  οποία  εγκρίνεται  θ  
υπογραφι  φμβαςθσ  Διαβακμιδικισ  υνεργαςίασ  για  τθν  Σεχνικι  υποςτιριξθ  ( επίβλεψθ  ζργων )  του  Διμου  Ηθροφ. 

7. Σθν  αρικ.  …………………..  Απόφαςθ  του  Περιφερειάρχθ  για  οριςμό  προςωπικοφ  για  τθν  Σεχνικι  υποςτιριξθ  του  Διμου  
Ηθροφ  και  εκπροςϊπων  για  τθν  Κοινι  Επιτροπι  παρακολοφκθςθσ  τθσ  Διαβακμιδικισ  φμβαςθσ. 

υμφϊνθςαν  και  αποδζχκθκαν  τθν  παροφςα  φμβαςθ  Διαβακμιδικισ  υνεργαςίασ  με  τουσ  παρακάτω  όρουσ : 
 
ΑΡΘΡΟ  1ο 

Προοίμιο  
Ο  Διμοσ  Ηθροφ  εκτελεί,  βάςει  ςχετικϊν  ςυμβάςεων  τα  εξισ  ζργα : 
  

1. ΤΔΡΟΔΟΣΘΘ ΟΙΚΙΜΟΤ ΒΟΤΛΙΣΑ ΣΟΠΙΚΘ ΚΟΙΝΟΣΘΣΑ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 320.967,74 € ΑΝΕΤ Φ.Π.Α. 

2. ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΚΑΙ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ ΣΘΝ Σ.Κ. ΠΑΠΑΔΑΣΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 562.500,00 € ΑΝΕΤ Φ.Π.Α. 

3. ΤΝΣΘΡΘΘ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΟΔΙΚΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ ΠΡΟ ΒΕΛΣΙΩΘ ΟΔΙΚΘ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΘΝ ΠΟΛΘ ΣΘ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ 

ΗΘΡΟΤ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 499,998,00 € 

4. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΣΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΚΡΑΝΕΑ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΗΘΡΟΤ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΘ ΣΟΤ Ε ΤΛΛΟΓΘ-ΕΚΘΕΣΘΡΙΟ ΣΘ 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΘ-ΑΓΡΟΣΙΚΘ-ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΘ ΚΛΘΡΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 150.000,00 € 

 
φμφωνα  όμωσ  με  το  υποβλθκζν  αίτθμα  του  Διμου  Ηθροφ,  ο  Διμοσ  υφίςταται  ζλλειψθ  καταλλιλου  εξειδικευμζνου  τεχνικοφ  

προςωπικοφ  για  τθν  επίβλεψθ  των  παραπάνω  ζργων  ςτα  πλαίςια  υλοποίθςθσ  των  ςχετικϊν  ςυμβάςεων  και  για  τον  λόγο  αυτό  ο  Διμοσ  
με  το  ωσ  άνω  αίτθμα  του  κακϊσ  και  με  τθν  (5)  ςχετικι  απόφαςι  του,  αιτείται  από  τθν  Περιφζρεια  Θπείρου  να  υποςτθρίξει  το  Διμο  
με  τθν  διάκεςθ   δφο  (02)  υπαλλιλων  με  ειδικότθτα  Πολιτικοφ  Μθχανικοφ  ΠΕ  ι  ΣΕ, ενόσ (01) υπαλλιλου με ειδικότθτα Αρχιτζκτονα 
Μθχανικοφ ΠΕ και ενόσ (01)υπαλλιλου με ειδικότθτα Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ ΠΕ ι ΣΕ  από  τισ  τεχνικζσ  του  υπθρεςίεσ  και  ςυγκεκριμζνα  
από  τθν  τεχνικι  υπθρεςία  τθσ  Π. Ε.  Πρζβεηασ,  προκειμζνου  να  μπορεί  να  επιβλζψει  τθν  ομαλι  εκτζλεςθ  των  προαναφερόμενων  ζργων. 

Για  τθν  εν  λόγω  τεχνικι  υποςτιριξθ  (επίβλεψθ  ζργων)  του  Διμου  απαιτείται  θ  ςφναψθ  διαβακμιδικισ  ςυνεργαςίασ  μεταξφ  του  
Διμου  και  τθσ  Περιφζρειασ,  με  τθν  οποία  παραχωρείται,  από  το  Διμο,  ςτθν  Περιφζρεια  θ  άςκθςθ  τθσ  αρμοδιότθτασ  τθσ  επίβλεψθσ  
των  ζργων  που  εκτελοφνται  από  τον  Διμο  

ΑΡΘΡΟ  2
ο
 

κοπόσ – Αντικείμενο  φμβαςθσ  
Θ  Περιφζρεια  Θπείρου  και  ο  Διμοσ  Ηθροφ  ςυνάπτουν  μεταξφ  τουσ  τθν  παροφςα  φμβαςθ  Διαβακμιδικισ  υνεργαςίασ  

προκειμζνου  να  διατεκεί  από  τθν  Περιφζρεια  Θπείρου  κατάλλθλο  τεχνικό  προςωπικό  και  ειδικότερα δφο  (02)  υπάλλθλοι  με  ειδικότθτα  
Πολιτικοφ  Μθχανικοφ  ΠΕ  ι  ΣΕ, ζνασ (01) υπάλλθλοσ με ειδικότθτα Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ ΠΕ και ζνασ (01) υπάλλθλοσ με ειδικότθτα 
Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ ΠΕ ι ΣΕ  για  τθν  επίβλεψθ  τθσ  εκτζλεςθσ  των  παραπάνω  ζργων  με  ςκοπό  τθν  ενίςχυςθ  τθσ  Διευκφνουςασ  ( 
επιβλζπουςασ )  υπθρεςίασ  του  Διμου  Ηθροφ  ( κυρίου  των  ζργων )  ϊςτε  να  επιβλζψει  με  επάρκεια  τα  παραπάνω  ζργα  με  ςτόχο  τθν  
όςο  το  δυνατόν  αρτιότερθ  και  πλθρζςτερθ  υλοποίθςι  τουσ.  

Σο  προςωπικό  που  διατίκεται  είναι  το  εξισ: 
 

ΑΡΘΡΟ  3
ο
 

Προχπολογιςμόσ  και  Πόροι  χρθματοδότθςθσ  
Θ  χρθματοδότθςθ  των  παραπάνω  ζργων  είναι:  
1) Για το ζργο «Τδροδότθςθ οικιςμοφ Βοφλιςτασ Σοπικισ Κοινότθτασ Παναγιάσ», προχπολογιςμοφ  320.967,74 € άνευ Φ.Π.Α., από το 

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΘΜΟ Ι του Τπουργείου Εςωτερικϊν,   
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2) Για το  ζργο «Αντικατάςταςθ και εκςυγχρονιςμόσ δικτφου φδρευςθσ ςτθν Σ.Κ. Παπαδατϊν»,  προχπολογιςμοφ 562.500,00 € άνευ 
Φ.Π.Α. από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΘΜΟ Ι του Τπουργείου Εςωτερικϊν,   

3) Για το  ζργο  «υντιρθςθ - αναβάκμιςθ οδικοφ τμιματοσ προσ βελτίωςθ οδικισ αςφάλειασ  του Διμου Ηθροφ», προχπολογιςμοφ 
499,998,00 €, από το Π.Δ.Ε. (ΑΕ 571, αρικμ. ενάρικμου ζργου 2014Ε57100004)  

4) Για το ζργο «Αποκατάςταςθ ςχολείου Κρανζασ του Διμου Ηθροφ και μετατροπι του ςε ςυλλογι - εκκετιριο τθσ λαογραφικισ-
αγροτικισ –πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ», προχπολογιςμοφ 150.000,00 €, από τθ ΑΕΠ Θπείρου   

 
ΑΡΘΡΟ  4

ο
 

Τποχρεϊςεισ  και  δικαιϊματα  των  υμβαλλομζνων  
Οι  ςυμβαλλόμενοι  φορείσ  αναλαμβάνουν  τισ  παρακάτω  υποχρεϊςεισ  και  δικαιϊματα : 
4.1.  Ο  Διμοσ  Ηθροφ  αναλαμβάνει : 
 Να  διευκολφνει  με  κάκε  τρόπο  τον  υπάλλθλο  τθσ  Περιφζρειασ  που  κα   απαςχολθκεί  για  τθν  υλοποίθςθ  του  αντικειμζνου  

τθσ  παροφςθσ  ςφμβαςθσ  με  τθν  ςυγκζντρωςθ  των  απαραίτθτων  ςτοιχείων  και  πλθροφοριϊν. 
 Να  αναλάβει  το  ςυντονιςμό  των  διαδικαςιϊν  ςφμφωνα  με  τθν  κείμενθ  νομοκεςία. 
 Να  προβεί  ςτισ  απαιτοφμενεσ  ενζργειεσ  για  τθν  πλθρωμι  των  αναδόχων. 
 Να  ορίςει  τουσ  εκπροςϊπουσ  για  τθν  Κοινι  Επιτροπι  Παρακολοφκθςθσ  ςφμφωνα  με  το  άρκρο  6  τθσ  παροφςθσ. 
 Να  προβεί  ςτθν  οριςτικι  παραλαβι  των  ωσ  άνω  ζργων. 

4.2.  Θ  Περιφζρεια  Θπείρου  αναλαμβάνει : 
 Να  διακζςει  το  τεχνικό  προςωπικό  με  τα  απαραίτθτα  και  ανάλογα  προςόντα,  για  τθν  άςκθςθ  τθσ  επίβλεψθσ  μζχρι  τθν  

παραλαβι  των  ωσ  άνω  ζργων. 
 Να  καλφψει  τθν  δαπάνθ  που  κα  προκλθκεί  από  τισ  μετακινιςεισ  του  προςωπικοφ  τθσ. 
 Να  ορίςει  τον  εκπρόςωπό  του  ςτθν  Κοινι  Επιτροπι  Παρακολοφκθςθσ  ςφμφωνα  με  το  άρκρο  6  τθσ  παροφςθσ. 

θμειϊνεται  ότι  οι  υπάλλθλοι  τθσ  Περιφζρειασ  κα  ζχουν  αρμοδιότθτα  μόνο  όςον  αφορά  κακαρά  ςτθν  επίβλεψθ των  ζργων. 
 

ΑΡΘΡΟ  5
ο
 

Διάρκεια  
Θ  διάρκεια  τθσ  παροφςασ  ςφμβαςθσ  αρχίηει  από  τθν  θμερομθνία  υπογραφισ  τθσ  από  τα  ςυμβαλλόμενα  μζρθ  και  λιγει  με  τθν  

ολοκλιρωςθ  του  αντικειμζνου  τθσ. 
ΑΡΘΡΟ  6

ο
 

Κοινι  Επιτροπι  Παρακολοφκθςθσ  τθσ  φμβαςθσ  
Για  τθν  παρακολοφκθςθ  εκτζλεςθσ  τθσ  παροφςασ  ςφμβαςθσ  ςυςτινεται  όργανο  με  τθν  επωνυμία  « Κοινι  Επιτροπι  

Παρακολοφκθςθσ  τθσ  φμβαςθσ  διαβακμιδικισ  ςυνεργαςίασ »  με  ζδρα  τθν  Φιλιππιάδα  και  αποτελείται  από :  
 Σον/τθν …………………………………….Διμου  Ηθροφ,  ωσ  τακτικό  μζλοσ,  με αναπλθρωτι/τρια………………………………….Διμου  Ηθροφ.   
 Σον/τθν …………………………………….Διμου  Ηθροφ,  ωσ  τακτικό  μζλοσ,  με αναπλθρωτι/τρια………………………………….Διμου  Ηθροφ.   
 Σον / τθν ………………….……………………………  υπάλλθλο  τθσ  Περιφζρειασ  Θπείρου  με  αναπλθρωτι / τρια  

…………………………………………………….  υπάλλθλο  τθσ  Περιφζρειασ  Θπείρου. 
Αντικείμενο  τθσ  Κοινισ  Επιτροπισ  Παρακολοφκθςθσ  είναι : 
 Θ  παρακολοφκθςθ  και  εκπλιρωςθ  των  υποχρεϊςεων  των  ςυμβαλλομζνων  μερϊν  και  θ  ςφνταξθ  ζκκεςθσ  ςε  περίπτωςθ  

παράβαςθσ  των  όρων. 
 Θ  Επιτροπι  επιλαμβάνεται  τυχόν  προβλθμάτων  ι  διαφωνιϊν  που  κα  προκφψουν  κατά  τθν  υλοποίθςθ  τθσ  ςφμβαςθσ. 
 Θ  Επιτροπι  αποφαςίηει  για  οποιαδιποτε  τροποποίθςθ  του  περιεχομζνου. 

Θ  Κοινι  Επιτροπι  Παρακολοφκθςθσ  ςυνεδριάηει  ζγκυρα  όταν  είναι  παρόντα  όλα  τα  μζλθ  τθσ.  Οι  αποφάςεισ  πρζπει  να  είναι  
αιτιολογθμζνεσ,  λαμβάνονται  δε  κατά  πλειοψθφία  των  παρόντων  μελϊν  και  δεςμεφουν  τουσ  ςυμβαλλόμενουσ  φορείσ. 

 
ΑΡΘΡΟ  7

ο
 

Σελικζσ  Διατάξεισ  
Οποιαδιποτε  τροποποίθςθ  ι  παράταςθ  τθσ  παροφςασ  ςφμβαςθσ,  γίνεται  μόνο  εγγράφωσ  με  κοινι  ςυμφωνία  των  

ςυμβαλλομζνων  μερϊν. 
Αυτά  ςυμφϊνθςαν  και  ςυναποδζχτθκαν  τα  ςυμβαλλόμενα  μζρθ,  ςε  απόδειξθ  των  οποίων  ςυντάχκθκε  θ  παροφςα  φμβαςθ  

Διαβακμιδικισ  υνεργαςίασ,  θ  οποία  αναγνϊςκθκε  και  εγκρίκθκε  από  τα  ςυμβαλλόμενα  μζρθ,  υπογράφεται  ςε  τζςςερα  (04)  πρωτότυπα  
και  ζλαβε  ο  κάκε  ςυμβαλλόμενοσ  από  δφο  (02). 

ΣΑ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ  ΜΕΡΘ 
                          ΓΙΑ  ΣΟ  ΔΘΜΟ  ΗΘΡΟΤ                            ΓΙΑ  ΣΘΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΘΠΕΙΡΟΤ 

                        Ο  ΔΘΜΑΡΧΟ                                                Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΘ 
                         
   ΝΙΚΟΛΑΟ  ΚΑΛΑΝΣΗΘ                             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ  ΚΑΧΡΙΜΑΝΘ   
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