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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από το αρικμ.   3/22-3-2019 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 ,  22-3-2018 και  14-3-2019  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 (τακτικι), ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π..  

(Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ είκοςι δφο  (22) του  μθνόσ Μαρτίου  του ζτουσ 2019, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 14.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. 

πρωτ.. οικ. 35588/941/15-3-2019  Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του  

τθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :  
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Θπείρου. 
Β.  1.ταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ υμβουλίου 
     2.Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου 
Γ.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
     2. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1. ίμου – Σάςιου Αναςταςία, Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      2. Λάμπρου Αλκιβιάδθσ Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου   
      3. Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      4. Μπάγιασ Μιχαιλ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      5. Λάηοσ Ιωάννθσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      6. Γοφςθσ Χριςτοσ,  Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
Ε. Περιφερειακοί φμβουλοι:  
1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ) 3.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 4.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 5.Σάτςθσ Δθμιτριοσ 6. Φίλθ – Παςχάλθ 
Αντιγόνθ- Βαςιλικι 7.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 8.ιαράβασ Κων/νοσ 9.Σςιάρα ταυροφλα  10.Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα) 11.Ντζτςικασ 
Κωνςταντίνοσ 12.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 13.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 14.Μποφμπα Βαςιλικι 15.Μπιςτιόλθσ Αχιλλζασ 16.πυρζλθσ Μιχαιλ 
17.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα  18. Πάντοσ Παναγιϊτθσ 19. Σςίκαρθσ Βαςίλειοσ 20.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 21.Πάικασ πυρίδων 
22.Ντάλλασ Ιωάννθσ 23.Κωνισ Δθμιτριοσ 24.Ηάψασ Γεϊργιοσ 25.Ηάκασ Γεϊργιοσ 26.Σςουμάνθ Όλγα (Όλυ) 27.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 
28.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 29.Ηικοσ Νικόλαοσ 30.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 31.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 32.Πάνθσ Χαράλαμποσ 
(Μπάμπθσ) 33.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ)    
 
τθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  
1. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ  
2.Θεοδϊρα (Σατιάνα) Καλογιάννθ Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων  
3.Πολυξζνθ (Σηζνθ) Σαπραντηι - Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Π.. 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.πανοποφλου – άρρα Θλιάνα 6.Πότςθσ Οδυςςεφσ 
7.Παπαχριςτου Βαςίλειοσ 8.Καττισ Νικόλαοσ 9.Βαςιλάκθσ Περικλισ 10.Ηιϊβασ Βαςίλειοσ 11. Μπαρτηϊκασ πυρίδων 12. Δθμάκοσ Δθμιτριοσ, 
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 Ανκοφλα 
Κατθρτηίδθ 
 
τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ,  υπθρεςιακοί παράγοντεσ και ενδιαφερόμενοι για τα κζματα. 
 
Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Θπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω,  Εκτόσ  Θμεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

 
Εκτόσ Θμεριςιασ Διάταξθσ  

Θζμα 5 
ο 

======== 
Ζγκριςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ Περιφζρειασ Θπείρου και Διμου Κόνιτςασ,  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 

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)  

4. Σο με αρικμ. πρωτ. 2505/19-3-2019 αίτθμα του Διμου Κόνιτςασ, όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο (Α.Π./Π..:  40806/1076/22-3-

2019)(ςυνθμμζνα με α/α: 36 ςτο φάκελο 1/2019 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..) περί διάκεςθσ κατάλλθλου 
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τεχνικοφ προςωπικοφ από τθν Περιφζρεια Θπείρου και ειδικότερα δφο (2) Θλεκτρολόγων – Μθχανικϊν ι Μθχανολόγων Μθχ/κϊν 

(ΠΕ ι ΣΕ) και πζντε (5) Πολιτικϊν Μθχανικϊν ι Αρχιτεκτόνων (ΠΕ ι ΣΕ), ϊςτε να προβεί ςτθν παραλαβι διαφόρων ζργων, που 

υλοποιεί ο Διμοσ, ιτοι: 

 Αποκατάςταςθ δθμοτικϊν οδϊν Σ.Κ. Καςτάνιανθσ Διμου Κόνιτςασ 

 Επιςκευι παλαιοφ δθμοτικοφ ςχολείου Καλλικζασ  

 Αποκατάςταςθ πζτρινου γεφυριοφ Κόνιτςασ  

 Σςιμεντοςτρϊςεισ οδϊν και καταςκευι πλακοςτρϊςεων ςτισ Σ.Κ. Χιονιάδων, Μαηίου, Αετομθλίτςασ, Παλαιοςελίου  

 Σςιμεντοςτρϊςεισ οδϊν και καταςκευι πλακοςτρϊςεων ςτισ Σ.Κ. Δροςοπθγισ, Μολυβδοςκεπάςτου, Πυρςόγιαννθσ 

 Επιςκευι παλαιοφ δθμοτικοφ ςχολείου Σ.Κ. Μελιςςόπετρασ  

 Καταςκευι τοίχων αντιςτιριξθσ ςτθ Δ.Κ. Κόνιτςασ 

 Καταςκευι οχετοφ ομβρίων υδάτων ςτθν Σ.Κ. Πφργου Κόνιτςασ 

 Καταςκευι οχετοφ ςτθν εκκλθςία Αγ. Αποςτόλων & επιςκευι περιβόλου νεκροταφείου ςτθν Σ.Κ. Βοφρμπιανθσ  

 Διαπλάτυνςθ οδοφ και τοίχοσ αντιςτιριξθσ ςτθν Σ.Κ. Πφργου 

 Καταςκευι φρεατίων, αγωγϊν ομβρίων υδάτων για τθν πρόλθψθ αντιπλθμμυρικϊν φαινομζνων 

 Σςιμεντοςτρϊςεισ και τοιχοποιίεσ ςτισ Σ.Κ. Αςθμοχωρίου, Πυρςόγιαννθσ, Εξοχισ 

 Επιςκευι κεντρικισ πλατείασ και πλακόςτρωςθ από οικία Πίςπα Ακ. Ζωσ κεντρικό δρόμο Μάιπα Ν. Σ.Κ. Διςτράτου  

 Καταςκευι αφλακα περιςυλλογισ ομβρίων υδάτων ςτθ κζςθ Μωραιτζουσ και τοποκζτθςθ ςχαρϊν ςτον κεντρικό δρόμο Αγ. 

Παραςκευισ 

 Σςιμεντόςτρωςθ χϊρου ςτάκμευςθσ ςτθν είςοδο τθσ Σ.Κ. Αετομθλίτςασ 

 Επιςκευι ςτζγθσ Α’ παιδικοφ ςτακμοφ Κόνιτςασ 

 Σςιμεντόςτρωςθ οδοφ και καταςκευι αγωγοφ ομβρίων υδάτων ςτθν Σ.Κ. Κλειδωνιάσ 

 υμπλθρωματικζσ εργαςίεσ αντικατάςταςθσ εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ 

 Επιςκευι ςτζγθσ δθμοτικοφ κτιρίου CHALET DISTRATO 

 Αντικατάςταςθ εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ Κόνιτςασ 

 Σοιχοποιία κατά μικοσ κεντρικισ οδοφ  από οικία Γ. Σςάγκα ζωσ οικία Π. Δερβζνθ ςτθν Σ.Κ. Μαηίου 

 Αποκατάςταςθ, αναβάκμιςθ περιοχισ υπάρχουςασ νεροτριβισ και μαντανιοφ ςτο Δίςτρατο Κόνιτςασ 

 Καταςκευι τοίχου αντιςτιριξθσ τθσ κεντρικισ εκκλθςίασ τθσ Αγ. Παραςκευισ τθσ Σ.Κ. Πφργου 

 Σςιμεντόςτρωςθ μπροςτά από το κοινοτικό κατάςτθμα και τθν εκκλθςία τθσ Σ.Κ. Κεφαλοχωρίου 

 Ανάπλαςθ τμιματοσ οδοφ Κ. Ροφςθ & Β. Ηπείρου 

 Καταςκευι καλντεριμιϊν Άνω Κόνιτςασ - Σοίχοι αντιςτιριξθσ - Επιςκευζσ 

5. Σο γεγονόσ ότι, όπωσ προκφπτει από το ςυνθμμζνο επί του αιτιματοσ χζδιο τθσ φμβαςθσ, υφίςταται απόλυτθ ζλλειψθ κατάλλθλου 

προςωπικοφ ϊςτε να προβεί ςτθν ολοκλιρωςθ των ανωτζρω αναφερόμενων ζργων και απαιτείται θ ςφναψθ διαβακμιδικισ 

ςυνεργαςίασ, για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του τμιματοσ που υλοποιεί τα ζργα, από ειδικευμζνο επιςτθμονικό και τεχνικό προςωπικό 

τθσ Περιφζρειασ Θπείρου ςτθν οποία παραχωρείται θ άςκθςθ τθσ ςχετικισ αρμοδιότθτασ όςον αφορά αποκλειςτικά και μόνο τθν ωσ 

άνω τεχνικι υποςτιριξθ –παραλαβι- των παραπάνω  ζργων .   

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:3/19/22-3-2019  ) 

Α.  Εγκρίνει τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ μεταξφ του Διμου Κόνιτςασ  και τθσ Περιφζρειασ Θπείρου για τθ διάκεςθ 

κατάλλθλου τεχνικοφ προςωπικοφ από τθν Περιφζρεια Θπείρου, ιτοι  Θλεκτρολόγων – Μθχανικϊν ι Μθχανολόγων Μθχ/κϊν και  Πολιτικϊν 

Μθχανικϊν ι Αρχιτεκτόνων (ΠΕ ι ΣΕ), ϊςτε να προβεί ςτθν παραλαβι των ωσ άνω αναγραφόμενων  ζργων, που υλοποιεί ο Διμοσ, όπωσ 

περιγράφονται   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.  

 
 

 
Μειοψθφοφν: 

1.  Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ», θ οποία παρζμεινε ςτθν αρχικι τθσ άποψθ, ιτοι: «Δεν μπορεί να ςυνεχίηεται αυτι θ 

κατάςταςθ και ο κάκε Διμοσ να παίηει απλά τον ρόλο του «τροχονόμου». Θα πρζπει να προχωριςει ςτισ διαδικαςίεσ οργάνωςθσ και 
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ςτελζχωςθσ των απαραίτθτων Τπθρεςιϊν, ςτισ οποίεσ ςίγουρα εντάςςονται οι  τεχνικζσ Τπθρεςίεσ, ζτςι ϊςτε να καλφπτει όλεσ τισ ανάγκεσ 

των ζργων. Να υπάρχουν Τπθρεςίεσ οι οποίεσ επαρκϊσ να μελετοφν, να δίνουν κατευκφνςεισ και  να επιβλζπουν το κάκε ζργο. Δεν 

αποδζχονται ότι  ςτθν παροφςα φάςθ υφίςταται ζκτακτθ ανάγκθ. Οι Διμοι κα πρζπει επί τζλουσ να διεκδικιςουν και θ Πολιτεία κα πρζπει 

να λφςει αυτά τα προβλιματα των Διμων, ειδικά ςιμερα που τόςοι επιςτιμονεσ υπάρχουν άνεργοι και οι ανάγκεσ των πολιτϊν είναι 

αυξθμζνεσ και κα πρζπει να είμαςτε δίπλα τουσ, από τθ ςτιγμι που δεν παφουν να φορολογοφνται και να προςφζρουν»  

 

2. Η παράταξη «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ για την ΗΠΕΙΡΟ», θ οποία , ομοίωσ, παραμζνει ςτθν αρχικι τθσ άποψθ, ιτοι: «Δεν μπορεί να 

ςυνεχίηεται  αυτι θ διαδικαςία για τθν εκτζλεςθ των ζργων ευκφνθσ των Διμων. Οι Διμοι επανειλθμμζνα ζχουν ηθτιςει αυτι τθ ςυνδρομι 

και δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται αυτι θ διαδικαςία για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τουσ.  Θα πρζπει να προχωριςει ο κάκε Διμοσ ςε 

άλλεσ ενζργειεσ για τθν ςτελζχωςθ των Τπθρεςιϊν του με μόνιμο κατάλλθλο προςωπικό» 

3. Οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί φμβουλοι κ. Γιολδάςησ και κ. Πάνησ, οι οποίοι τοποκετικθκαν αρνθτικά  

θμειϊνεται ότι από τθ ςυηιτθςθ και τθν ψθφοφορία τουσ κζματοσ απουςίαηε ο κ. Γκοφντασ. 
 

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

    Ο Πρόεδροσ του Π.. 
   ταφροσ Παργανάσ 

                         
Ακριβζσ Απόςπαςμα        
Θ Πρακτικογράφοσ       

Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 

Θεοδϊρα Κ. Μιτςιου         
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακολουκεί  χζδιο  φμβαςθσ:
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  Χ  Ε  Δ  Ι  Ο 

 
Δ Ι Α Β Α Θ Μ Ι Δ Ι Κ Θ    Τ Μ Β Α  Θ  

μεταξφ του Διμου Κόνιτςασ και τθσ Περιφζρειασ Θπείρου για τθν παραλαβι των ζργων : 
 

 Αποκατάςταςθ δθμοτικϊν οδϊν Σ.Κ. Καςτάνιανθσ Διμου Κόνιτςασ 
 Επιςκευι παλαιοφ δθμοτικοφ ςχολείου Καλλικζασ  
 Αποκατάςταςθ πζτρινου γεφυριοφ Κόνιτςασ  
 Σςιμεντοςτρϊςεισ οδϊν και καταςκευι πλακοςτρϊςεων ςτισ Σ.Κ. Χιονιάδων, Μαηίου, Αετομθλίτςασ, Παλαιοςελίου  
 Σςιμεντοςτρϊςεισ οδϊν και καταςκευι πλακοςτρϊςεων ςτισ Σ.Κ. Δροςοπθγισ, Μολυβδοςκεπάςτου, Πυρςόγιαννθσ 
 Επιςκευι παλαιοφ δθμοτικοφ ςχολείου Σ.Κ. Μελιςςόπετρασ  
 Καταςκευι τοίχων αντιςτιριξθσ ςτθ Δ.Κ. Κόνιτςασ 
 Καταςκευι οχετοφ ομβρίων υδάτων ςτθν Σ.Κ. Πφργου Κόνιτςασ 
 Καταςκευι οχετοφ ςτθν εκκλθςία Αγ. Αποςτόλων & επιςκευι περιβόλου νεκροταφείου ςτθν Σ.Κ. Βοφρμπιανθσ  
 Διαπλάτυνςθ οδοφ και τοίχοσ αντιςτιριξθσ ςτθν Σ.Κ. Πφργου 
 Καταςκευι φρεατίων, αγωγϊν ομβρίων υδάτων για τθν πρόλθψθ αντιπλθμμυρικϊν φαινομζνων 
 Σςιμεντοςτρϊςεισ και τοιχοποιίεσ ςτισ Σ.Κ. Αςθμοχωρίου, Πυρςόγιαννθσ, Εξοχισ 
 Επιςκευι κεντρικισ πλατείασ και πλακόςτρωςθ από οικία Πίςπα Ακ. Ζωσ κεντρικό δρόμο Μάιπα Ν. Σ.Κ. Διςτράτου  
 Καταςκευι αφλακα περιςυλλογισ ομβρίων υδάτων ςτθ κζςθ Μωραιτζουσ και τοποκζτθςθ ςχαρϊν ςτον κεντρικό δρόμο Αγ. Παραςκευισ 
 Σςιμεντόςτρωςθ χϊρου ςτάκμευςθσ ςτθν είςοδο τθσ Σ.Κ. Αετομθλίτςασ 
 Επιςκευι ςτζγθσ Α’ παιδικοφ ςτακμοφ Κόνιτςασ 
 Σςιμεντόςτρωςθ οδοφ και καταςκευι αγωγοφ ομβρίων υδάτων ςτθν Σ.Κ. Κλειδωνιάσ 
 υμπλθρωματικζσ εργαςίεσ αντικατάςταςθσ εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ 
 Επιςκευι ςτζγθσ δθμοτικοφ κτιρίου CHALET DISTRATO 
 Αντικατάςταςθ εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ Κόνιτςασ 
 Σοιχοποιία κατά μικοσ κεντρικισ οδοφ  από οικία Γ. Σςάγκα ζωσ οικία Π. Δερβζνθ ςτθν Σ.Κ. Μαηίου 
 Αποκατάςταςθ, αναβάκμιςθ περιοχισ υπάρχουςασ νεροτριβισ και μαντανιοφ ςτο Δίςτρατο Κόνιτςασ 
 Καταςκευι τοίχου αντιςτιριξθσ τθσ κεντρικισ εκκλθςίασ τθσ Αγ. Παραςκευισ τθσ Σ.Κ. Πφργου 
 Σςιμεντόςτρωςθ μπροςτά από το κοινοτικό κατάςτθμα και τθν εκκλθςία τθσ Σ.Κ. Κεφαλοχωρίου 
 Ανάπλαςθ τμιματοσ οδοφ Κ. Ροφςθ & Β. Θπείρου 
 Καταςκευι καλντεριμιϊν Άνω Κόνιτςασ - Σοίχοι αντιςτιριξθσ - Επιςκευζσ 

 
τα Ιωάννινα ςιμερα, θμερομθνία μινασ 2019, θμζρα ΧΧΧ  ςτα γραφεία τθσ Περιφζρειασ Θπείρου οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι : 

 
1. O Διμοσ Κόνιτςασ, που εδρεφει ςτθν Κόνιτςα Ιωαννίνων, όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα από το Διμαρχο Ανδρζα Παπαςπφρου και  
2. Θ Περιφζρεια Θπείρου, που εδρεφει ςτθν Πλατεία Πφρρου 1 ςτα Ιωάννινα, όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχθ  

Αλζξανδρο Καχριμάνθ, 
 

Ζχοντασ υπόψθ  τθν κείμενθ Εκνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία και ειδικότερα τισ παρακάτω διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν κάκε φορά, όπωσ 
και τισ ςχετικζσ αποφάςεισ των αρμοδίων οργάνων των ωσ άνω ςυμβαλλομζνων φορζων, ιτοι : 

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

2. Σον Οργανιςμό Εςωτερικισ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ τθσ Περιφζρειασ Θπείρου (Π.Δ.  140/2010 που δθμοςιεφκθκε ςτο αρικ. 233/27-
12-2010 Φ.Ε.Κ., τεφχοσ Αϋ) 

3. Σο άρκρο 99 του Νόμου 3852/2010 για τισ υμβάςεισ διαδθμοτικισ ι διαβακμιδικισ ςυνεργαςίασ. 
4. Σθν υπ’  αρικ. ΧΧ/2019 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Κόνιτςασ με τισ οποίεσ εγκρίκθκε θ ςφναψθ τθσ Διαβακμιδικισ 

φμβαςθσ με τθν Περιφζρεια Θπείρου για τθν διάκεςθ υπαλλιλων με ςκοπό τθν παραλαβι ζργων που υλοποιοφνται από τον Διμο.  
5. Σθν αρικμ. ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2019 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Θπείρου, με τθν οποία εγκρίνεται θ 

υπογραφι  Διαβακμιδικισ ςφμβαςθσ για διάκεςθ υπαλλιλων για τθν παραλαβι των ανωτζρω ζργων. 
6. Σο με αρικ. πρωτ. 2505/19-03-2019 αίτθμα του Διμου Κόνιτςασ για τθν ςφναψθ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ  με τθν  Περιφζρεια 

Θπείρου για τθ διάκεςθ προςωπικοφ για τθν  παραλαβι ζργων που υλοποιοφνται από τον Διμο.  
7. Σθν υπϋ αρικ. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2019 απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου για οριςμό εκπροςϊπων για τθν Κοινι Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ 

Διαβακμιδικισ φμβαςθσ.  
8. Σθν υπϋ αρικ. ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ για οριςμό προςωπικοφ για τθν Σεχνικι Τποςτιριξθ του Διμου Κόνιτςασ και 

εκπροςϊπων για τθν Κοινι Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ Διαβακμιδικισ φμβαςθσ. 
 

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

ΑΡΘΡΟ 1
ο 

Προοίμιο 
Ο Διμοσ Κόνιτςασ μζςω τθσ Σεχνικισ του Τπθρεςίασ υλοποιεί ζργα και εκπονεί μελζτεσ που είναι αναγκαία θ ολοκλιρωςι τουσ το ςυντομότερο 
δυνατόν. Τπάρχει όμωσ απόλυτθ ζλλειψθ κατάλλθλου επιςτθμονικοφ και τεχνικοφ προςωπικοφ και ςυγκεκριμζνα δφο (2) Θλεκτρολόγων – 
Μθχανικϊν ι Μθχανολόγων Μθχ/κϊν (ΠΕ ι ΣΕ) και πζντε (5) Πολιτικϊν Μθχανικϊν ι Αρχιτεκτόνων (ΠΕ ι ΣΕ)  ςτθν ωσ άνω αρμόδια Τπθρεςία, 
ϊςτε να προβεί ςτθν παραλαβι των ζργων που υλοποιεί, ωσ αναφζρονται κατωτζρω  : 

  
 Αποκατάςταςθ δθμοτικϊν οδϊν Σ.Κ. Καςτάνιανθσ Διμου Κόνιτςασ 
 Επιςκευι παλαιοφ δθμοτικοφ ςχολείου Καλλικζασ  
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 Αποκατάςταςθ πζτρινου γεφυριοφ Κόνιτςασ  
 Σςιμεντοςτρϊςεισ οδϊν και καταςκευι πλακοςτρϊςεων ςτισ Σ.Κ. Χιονιάδων, Μαηίου, Αετομθλίτςασ, Παλαιοςελίου  
 Σςιμεντοςτρϊςεισ οδϊν και καταςκευι πλακοςτρϊςεων ςτισ Σ.Κ. Δροςοπθγισ, Μολυβδοςκεπάςτου, Πυρςόγιαννθσ 
 Επιςκευι παλαιοφ δθμοτικοφ ςχολείου Σ.Κ. Μελιςςόπετρασ  
 Καταςκευι τοίχων αντιςτιριξθσ ςτθ Δ.Κ. Κόνιτςασ 
 Καταςκευι οχετοφ ομβρίων υδάτων ςτθν Σ.Κ. Πφργου Κόνιτςασ 
 Καταςκευι οχετοφ ςτθν εκκλθςία Αγ. Αποςτόλων & επιςκευι περιβόλου νεκροταφείου ςτθν Σ.Κ. Βοφρμπιανθσ  
 Διαπλάτυνςθ οδοφ και τοίχοσ αντιςτιριξθσ ςτθν Σ.Κ. Πφργου 
 Καταςκευι φρεατίων, αγωγϊν ομβρίων υδάτων για τθν πρόλθψθ αντιπλθμμυρικϊν φαινομζνων 
 Σςιμεντοςτρϊςεισ και τοιχοποιίεσ ςτισ Σ.Κ. Αςθμοχωρίου, Πυρςόγιαννθσ, Εξοχισ 
 Επιςκευι κεντρικισ πλατείασ και πλακόςτρωςθ από οικία Πίςπα Ακ. Ζωσ κεντρικό δρόμο Μάιπα Ν. Σ.Κ. Διςτράτου  
 Καταςκευι αφλακα περιςυλλογισ ομβρίων υδάτων ςτθ κζςθ Μωραιτζουσ και τοποκζτθςθ ςχαρϊν ςτον κεντρικό δρόμο Αγ. 

Παραςκευισ 
 Σςιμεντόςτρωςθ χϊρου ςτάκμευςθσ ςτθν είςοδο τθσ Σ.Κ. Αετομθλίτςασ 
 Επιςκευι ςτζγθσ Α’ παιδικοφ ςτακμοφ Κόνιτςασ 
 Σςιμεντόςτρωςθ οδοφ και καταςκευι αγωγοφ ομβρίων υδάτων ςτθν Σ.Κ. Κλειδωνιάσ 
 υμπλθρωματικζσ εργαςίεσ αντικατάςταςθσ εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ 
 Επιςκευι ςτζγθσ δθμοτικοφ κτιρίου CHALET DISTRATO 
 Αντικατάςταςθ εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ Κόνιτςασ 
 Σοιχοποιία κατά μικοσ κεντρικισ οδοφ  από οικία Γ. Σςάγκα ζωσ οικία Π. Δερβζνθ ςτθν Σ.Κ. Μαηίου 
 Αποκατάςταςθ, αναβάκμιςθ περιοχισ υπάρχουςασ νεροτριβισ και μαντανιοφ ςτο Δίςτρατο Κόνιτςασ 
 Καταςκευι τοίχου αντιςτιριξθσ τθσ κεντρικισ εκκλθςίασ τθσ Αγ. Παραςκευισ τθσ Σ.Κ. Πφργου 
 Σςιμεντόςτρωςθ μπροςτά από το κοινοτικό κατάςτθμα και τθν εκκλθςία τθσ Σ.Κ. Κεφαλοχωρίου 
 Ανάπλαςθ τμιματοσ οδοφ Κ. Ροφςθ & Β. Θπείρου 
 Καταςκευι καλντεριμιϊν Άνω Κόνιτςασ - Σοίχοι αντιςτιριξθσ - Επιςκευζσ 

 
φμφωνα με όςα ζχουν τεκεί υπόψθ από τον Διμο Κόνιτςασ με το υποβλθκζν αίτθμά του, υφίςταται απόλυτθ ζλλειψθ κατάλλθλου 

προςωπικοφ ϊςτε να προβεί ςτθν ολοκλιρωςθ των ανωτζρω αναφερόμενων ζργων. Απαιτείται λοιπόν θ ςφναψθ διαβακμιδικισ ςυνεργαςίασ, 
για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του τμιματοσ που υλοποιεί τα ζργα, από ειδικευμζνο επιςτθμονικό και τεχνικό προςωπικό τθσ Περιφζρειασ Θπείρου 
ςτθν οποία παραχωρείται θ άςκθςθ τθσ ςχετικισ αρμοδιότθτασ όςον αφορά αποκλειςτικά και μόνο τθν ωσ άνω τεχνικι υποςτιριξθ των 
παραπάνω  ζργων (παραλαβι) και ςυγκεκριμζνα από πζντε (5) Πολιτικοφσ ι Αρχιτζκτονεσ Μθχανικοφσ (ΠΕ ι ΣΕ) και δφο (2) Θλεκτρολόγουσ ι 
Μθχανολόγουσ Μθχανικοφσ (ΠΕ ι ΣΕ). 
 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

κοπόσ – Αντικείμενο φμβαςθσ 
κοπόσ και αντικείμενο  τθσ παροφςασ φμβαςθσ Διαβακμιδικισ υνεργαςίασ  είναι θ τεχνικι υποςτιριξθ των παραπάνω ζργων, όπωσ 

εκτίκεται ςτο προοίμιο, από ειδικευμζνο επιςτθμονικό και  τεχνικό προςωπικό τθσ Περιφζρειασ Θπείρου, ςτθν οποία παραχωρείται θ άςκθςθ τθσ 
ςχετικισ αρμοδιότθτασ όςον αφορά αποκλειςτικά και μόνο τθν παραλαβι των εν λόγω ζργων. 
  Για κάκε ζνα από τα προαναφερόμενα ζργα που υλοποιοφνται από τον Διμο για τθν παραλαβι τουσ  απαιτοφνται οι κάτωκι 
ειδικότθτεσ υπαλλιλων τθσ Περιφζρειασ Θπείρου :  

- Για τθν παραλαβι του ζργου «Αποκατάςταςθ δθμοτικϊν οδϊν Σ.Κ. Καςτάνιανθσ Διμου Κόνιτςασ» απαιτείται θ ειδικότθτα Πολιτικοφ ι 
Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ. 

- Για τθν παραλαβι του ζργου «Επιςκευι παλαιοφ δθμοτικοφ ςχολείου Καλλικζασ» απαιτείται θ ειδικότθτα Πολιτικοφ ι Αρχιτζκτονα 
Μθχανικοφ. 
          - Για τθν παραλαβι του ζργου «Αποκατάςταςθ πζτρινου γεφυριοφ Κόνιτςασ» απαιτείται θ ειδικότθτα Πολιτικοφ ι Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ. 

  - Για τθν παραλαβι του ζργου «Σςιμεντοςτρϊςεισ οδϊν και καταςκευι πλακοςτρϊςεων ςτισ Σ.Κ. Χιονιάδων, Μαηίου, Αετομθλίτςασ, 
Παλαιοςελίου» απαιτείται θ ειδικότθτα του Πολιτικοφ ι Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ. 

  -  Για τθν παραλαβι του ζργου «Σςιμεντοςτρϊςεισ οδϊν και καταςκευι πλακοςτρϊςεων ςτισ Σ.Κ. Δροςοπθγισ, Μολυβδοςκεπάςτου, 
Πυρςόγιαννθσ» απαιτείται θ ειδικότθτα του Πολιτικοφ ι Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ.  

- Για τθν παραλαβι του ζργου «Επιςκευι παλαιοφ δθμοτικοφ ςχολείου Σ.Κ. Μελιςςόπετρασ» απαιτείται θ ειδικότθτα του Πολιτικοφ ι 
Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ. 

- Για τθν παραλαβι του ζργου «Καταςκευι τοίχων αντιςτιριξθσ ςτθ Δ.Κ. Κόνιτςασ» απαιτείται θ ειδικότθτα του Πολιτικοφ ι 
Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ.  

- Για τθν παραλαβι του ζργου «Καταςκευι οχετοφ ομβρίων υδάτων ςτθν Σ.Κ. Πφργου Κόνιτςασ» απαιτείται θ ειδικότθτα του Πολιτικοφ 
ι Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ.  

- Για τθν παραλαβι του ζργου «Καταςκευι οχετοφ ςτθν εκκλθςία Αγ. Αποςτόλων & επιςκευι περιβόλου νεκροταφείου ςτθν Σ.Κ. 
Βοφρμπιανθσ» απαιτείται θ ειδικότθτα του Πολιτικοφ ι Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ. 

- Για τθν παραλαβι του ζργου «Διαπλάτυνςθ οδοφ και τοίχοσ αντιςτιριξθσ ςτθν Σ.Κ. Πφργου» απαιτείται θ ειδικότθτα του Πολιτικοφ ι 
Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ. 

- Για τθν παραλαβι του ζργου «Καταςκευι φρεατίων, αγωγϊν ομβρίων υδάτων για τθν πρόλθψθ αντιπλθμμυρικϊν φαινομζνων» 
απαιτείται θ ειδικότθτα του Πολιτικοφ ι Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ. 

- Για τθν παραλαβι του ζργου «Σςιμεντοςτρϊςεισ και τοιχοποιίεσ ςτισ Σ.Κ. Αςθμοχωρίου, Πυρςόγιαννθσ, Εξοχισ» απαιτείται θ 
ειδικότθτα του Πολιτικοφ ι Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ.  

- Για τθν παραλαβι του ζργου «Επιςκευι κεντρικισ πλατείασ και πλακόςτρωςθ από οικία Πίςπα Ακ. Ζωσ κεντρικό δρόμο Μάιπα Ν. Σ.Κ. 
Διςτράτου» απαιτείται θ ειδικότθτα του Πολιτικοφ ι Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ. 

- Για τθν παραλαβι του ζργου «Καταςκευι αφλακα περιςυλλογισ ομβρίων υδάτων ςτθ κζςθ Μωραιτζουσ και τοποκζτθςθ ςχαρϊν ςτον 
κεντρικό δρόμο Αγ. Παραςκευισ» απαιτείται θ ειδικότθτα του Πολιτικοφ ι Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ. 

 - Για τθν παραλαβι του ζργου «Σςιμεντόςτρωςθ χϊρου ςτάκμευςθσ ςτθν είςοδο τθσ Σ.Κ. Αετομθλίτςασ» απαιτείται θ ειδικότθτα του 
Πολιτικοφ ι Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ. 
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- Για τθν παραλαβι του ζργου «Επιςκευι ςτζγθσ Α’ παιδικοφ ςτακμοφ Κόνιτςασ» απαιτείται θ ειδικότθτα του Πολιτικοφ ι Αρχιτζκτονα 

Μθχανικοφ. 
- Για τθν παραλαβι του ζργου «Σςιμεντόςτρωςθ οδοφ και καταςκευι αγωγοφ ομβρίων υδάτων ςτθν Σ.Κ. Κλειδωνιάσ» απαιτείται θ 

ειδικότθτα του Πολιτικοφ ι Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ. 
- Για τθν παραλαβι του ζργου «υμπλθρωματικζσ εργαςίεσ αντικατάςταςθσ εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ» απαιτείται θ ειδικότθτα 

του Πολιτικοφ ι Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ. 
 
- Για τθν παραλαβι του ζργου «Επιςκευι ςτζγθσ δθμοτικοφ κτιρίου CHALET DISTRATO» απαιτείται θ ειδικότθτα του Πολιτικοφ ι 

Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ. 
- Για τθν παραλαβι του ζργου «Αντικατάςταςθ εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ Κόνιτςασ» απαιτοφνται οι ειδικότθτεσ Πολιτικοφ ι 

Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ και Θλεκτρολόγου ι Μθχανολόγου Μθχανικοφ. 
- Για τθν παραλαβι του ζργου «Σοιχοποιία κατά μικοσ κεντρικισ οδοφ  από οικία Γ. Σςάγκα ζωσ οικία Π. Δερβζνθ ςτθν Σ.Κ. Μαηίου» 

απαιτείται θ ειδικότθτα του Πολιτικοφ ι Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ. 
- Για τθν παραλαβι του ζργου «Αποκατάςταςθ, αναβάκμιςθ περιοχισ υπάρχουςασ νεροτριβισ και μαντανιοφ ςτο Δίςτρατο Κόνιτςασ» 

απαιτείται θ ειδικότθτα του Πολιτικοφ ι Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ. 
- Για τθν παραλαβι του ζργου «Καταςκευι τοίχου αντιςτιριξθσ τθσ κεντρικισ εκκλθςίασ τθσ Αγ. Παραςκευισ τθσ Σ.Κ. Πφργου» 

απαιτείται θ ειδικότθτα του Πολιτικοφ ι Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ. 
- Για τθν παραλαβι του ζργου «Σςιμεντόςτρωςθ μπροςτά από το κοινοτικό κατάςτθμα και τθν εκκλθςία τθσ Σ.Κ. Κεφαλοχωρίου» 

απαιτείται θ ειδικότθτα του Πολιτικοφ ι Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ. 
- Για τθν παραλαβι του ζργου «Ανάπλαςθ τμιματοσ οδοφ Κ. Ροφςθ & Β. Θπείρου» απαιτείται θ ειδικότθτα του Πολιτικοφ ι Αρχιτζκτονα 

Μθχανικοφ. 
- Για τθν παραλαβι του ζργου «Καταςκευι καλντεριμιϊν Άνω Κόνιτςασ - Σοίχοι αντιςτιριξθσ - Επιςκευζσ» απαιτείται θ ειδικότθτα του 

Πολιτικοφ ι Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ. 
 

Ωσ εκ τοφτου το προςωπικό που διατίκεται από τθν Περιφζρεια Θπείρου είναι το εξισ: 
-  ……………………………………………………………………………………………….  
-  ……………………………………………………………………………………………….   
-  ……………………………………………………………………………………………….  
-  ……………………………………………………………………………………………….  
-  ………………………………………………………………………………………………. 
 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
  

Προχπολογιςμόσ και Πόροι χρθματοδότθςθσ 
Για τθν εκτζλεςθ των ανωτζρω αναφερόμενων ζργων που περιλαμβάνονται ςτον προχπολογιςμό του Διμου Κόνιτςασ, θ 

χρθματοδότθςι τουσ προζρχεται από το ΠΔΕ, ΘΘΕΑ, ΑΕ 055 και ίδιουσ πόρουσ.  
 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
  

Τποχρεϊςεισ και δικαιϊματα των υμβαλλομζνων 
  Οι ςυμβαλλόμενοι φορείσ αναλαμβάνουν τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα: 

Α.-   O Διμοσ Κόνιτςασ αναλαμβάνει:   
 Να διευκολφνει με κάκε τρόπο τουσ υπαλλιλουσ τθσ Περιφζρειασ που κα απαςχολθκοφν 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 προβαίνει ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ χρθματοδότθςθσ των ζργων . 
 Να ορίςει τουσ εκπροςϊπουσ του ςτθν Κοινι Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ παροφςθσ. 

 
Β.-  Θ Περιφζρεια Θπείρου αναλαμβάνει : 
 Nα διακζςει το τεχνικό προςωπικό με τα απαραίτθτα και ανάλογα προςόντα, για τθν παραλαβι των ζργων. 
 Να καλφψει τθν δαπάνθ που κα προκλθκεί από τισ μετακινιςεισ του προςωπικοφ τθσ Περιφζρειασ Θπείρου. 
 Να ορίςει τον εκπρόςωπό του ςτθν Κοινι Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ παροφςθσ. 
θμειϊνεται ότι οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ κα ζχουν ρόλο και αρμοδιότθτα μόνο όςον αφορά κακαρά ςτθν παραλαβι 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 και παραλαβι των ζργων. 
 

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 υνεργαςίασ» με ζδρα τον Διμο Κόνιτςασ και αποτελείται από: 
 ………………………………………………………………………………………………,  
 ………………………………………………………………………………………………,  
 ………………………………………………………………………………………………,  
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Αντικείμενο τθσ Κοινισ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ είναι : 

 Θ παρακολοφκθςθ και εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων των ςυμβαλλομζνων μερϊν και θ ςφνταξθ ζκκεςθσ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ 
των όρων. 

 Επιλαμβάνεται τυχόν προβλθμάτων ι διαφωνιϊν που κα προκφψουν κατά τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Αποφαςίηει για οποιαδιποτε τροποποίθςθ του περιεχομζνου. 
 Θ Κοινι Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ ςυνεδριάηει ζγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μζλθ τθσ.  Ωσ Πρόεδροσ ορίηεται ζνα από τα μζλθ 
του Διμου Κόνιτςασ. Οι αποφάςεισ πρζπει να είναι αιτιολογθμζνεσ, λαμβάνονται δε κατά πλειοψθφία των παρόντων μελϊν και δεςμεφουν τουσ 
ςυμβαλλόμενουσ φορείσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
  

Αντιςυμβατικι ςυμπεριφορά -  υνζπειεσ 
 Θ παράβαςθ οποιουδιποτε από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οι οποίοι κεωροφνται όλοι ουςιϊδεισ ι θ παράβαςθ των 
διατάξεων του νόμου και τθσ καλισ πίςτθσ από οποιονδιποτε από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ παρζχει ςτο άλλο μζλοσ το δικαίωμα να καταγγείλει 
τθν ςφμβαςθ και να αξιϊςει κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία του. 
 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 

Σελικζσ Διατάξεισ 
 Οποιαδιποτε τροποποίθςθ ι παράταςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, γίνεται μόνο εγγράφωσ με κοινι ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων 
μερϊν. 
 Θ μθ άςκθςθ δικαιωμάτων ι θ παράλειψθ υποχρεϊςεων από οποιοδιποτε ςυμβαλλόμενο μζροσ ι θ ανοχι καταςτάςεων αντικζτων 
προσ τθν ςφμβαςθ κακϊσ και θ κακυςτζρθςθ ςτθ λιψθ μζτρων που προβλζπει θ ςφμβαςθ από οποιοδιποτε ςυμβαλλόμενο μζροσ, δεν μπορεί 
να κεωρθκεί ωσ παραίτθςθ των ςυμβαλλομζνων μερϊν από δικαίωμα ι απαλλαγι από υποχρεϊςεισ τουσ ι αναγνϊριςθ δικαιωμάτων ςτα 
ςυμβαλλόμενα μζρθ, που δεν αναγνωρίηονται από αυτι τθν ςφμβαςθ. 
 
  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 (4) πρωτότυπα και 
ζλαβε ο κάκε ςυμβαλλόμενοσ από δφο (2). 

 
      ΣΑ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ  ΜΕΡΘ  

 
       ΓΙΑ  ΣΟ  ΔΘΜΟ  ΚΟΝΙΣΑ                                           ΓΙΑ  ΣΘΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΠΕΙΡΟΤ 
            Ο  Διμαρχοσ                                                               Ο  Περιφερειάρχθσ 
 
                  
ΑΝΔΡΕΑ Η. ΠΑΠΑΠΤΡΟΤ                                                           ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ  ΚΑΧΡΙΜΑΝΘ 
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