
 

[1] 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
 

Από το αρικμ. 5/29-5-2017  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   είκοςι εννζα (29) του 
μθνόσ  Μαΐου του ζτουσ 2017, θμζρα  Δευτζρα  και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ. 46434 / 1857/23-5-2017   Πρόςκλθςθσ του  
Προζδρου του  

Στθ ςυνεδρίαςθ, ςτθν οποία κλικθκαν νομίμωσ όλα τα μζλθ του Π.Σ., παραβρζκθκαν και  μετείχαν οι: 
 
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Θπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
      2. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.   1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
      2. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1.  Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)  , Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      2. Δθμάκοσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου   
      3. Τφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα), Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      4. Παπαχριςτου Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      5. Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      6. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  

1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Σπανοποφλου – Σάρρα Θλιάνα 6.Φίλθ – Παςχάλθ 
Αντιγόνθ- Βαςιλικι 7.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 8.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 9.Πότςθσ Οδυςςεφσ 10.Σιαράβασ Κων/νοσ 11.Τςιάρα Σταυροφλα  12.Καττισ 
Νικόλαοσ 13.Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ 14.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 15.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 16.Μπάγιασ Μιχαιλ 17.Λάηοσ Ιωάννθσ 18.Καραμάνθ 
Καλλιόπθ (Κζλλυ) 19.Μποφμπα Βαςιλικι 20.Σπυρζλθσ Μιχαιλ 21.Γοφςθσ Χριςτοσ 22.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 23.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 24.Τςίκαρθσ 
Βαςίλειοσ 25.Πάικασ Σπυρίδων 26.Κωνισ Δθμιτριοσ 27.Ηάψασ Γεϊργιοσ 28.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 29.Ηάκασ Γεϊργιοσ 30.Ηιϊβασ 
Βαςίλειοσ 31.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 32.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 33.Ηικοσ Νικόλαοσ 34.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 35.Γκοφντασ 
Κωνςταντίνοσ 36.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    

 
Στθ ςυνεδρίαςθ δεν παραβρζκθκαν  οι :  
1.Θωμάσ Πιτοφλθσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 2.Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων 3.Πολυξζνθ (Τηζνθ) 
Ταπραντηι - Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Π.Σ. 4.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 5.Βαγγελισ Απόςτολοσ 6.Βαςιλάκθσ Περικλισ 7.Γκεςοφλθσ Θλίασ 8.Τςουμάνθ Όλγα 
(Όλυ) 9. Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 
τακτικά μζλθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλικθκαν 
 
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Θπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και  Αργυρϊ 
Παππά 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ, ο Εκτελεςτικόσ Γραμματζασ Περιφζρειασ Θπείρου κ. Δθμ. Σιϊλοσ, υπθρεςιακοί παράγοντεσ και 
ενδιαφερόμενοι για τα κζματα. 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Θπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω, Θμεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

           
ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ  

 Θζμα 1
ο 

 ======== 
Σροποποίθςθ τθσ από 28/12/ 2016  Διαβακμιδικισ  φμβαςθσ  μεταξφ του Διμου Μετςόβου και τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου για 
μελζτεσ- ζργα 
 

 
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) 
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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. Σθν από 28/12/2016  Διαβακμιδικι φμβαςθ υνεργαςίασ  μεταξφ του Διμου Μετςόβου και τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου, που 

υπογράφτθκε βάςθ τθσ αρικμ. 8/70/11-11-2016(ΑΔΑ: Ω277Λ9-ΩΗ7) ςχετικισ εγκριτικισ απόφαςθσ του Π.., με όςα ςε αυτι 

διαλαμβάνονται 

5. Σο με αρικμ. πρωτ. 4334/26-5-2017 αίτθμα του Διμου Μετςόβου, όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο 

(Α.Π./Π..48939/2011/29-5-2017) (ςυνθμμζνα με α/α: 34 ςτο φάκελο 1/2017 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του 

Π..), περί τροποποίθςθσ τθσ από 28/12/ 2016 υπογραφείςασ Διαβακμιδικισ φμβαςθσ μεταξφ του Διμου Μετςόβου και τθσ 

Περιφζρειασ Ηπείρου για μελζτεσ- ζργα, προκειμζνου να ςυμπεριλθφκεί και θ τεχνικι υποςτιριξθ του ζργου 

«Αποκατάςταςθ βλαβϊν 43
θσ

 επαρχιακισ οδοφ Μικρι Γότιςτα- Μεγάλθ Γότιςτα», με τθ διάκεςθ ενόσ πολιτικοφ μθχανικοφ 

για τθν παραλαβι του ανωτζρω ζργου, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο  χζδιο Σροποποίθςθσ τθσ ωσ άνω αναγραφόμενθσ 

ςφμβαςθσ 

6. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  

7. Σισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων και μελϊν του Π.. 

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

Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ:5/29/29-5-2017) 

 Α. Εγκρίνει τθν τροποποίθςθ τθσ από 28-12-2016 υπογραφείςασ Διαβακμιδικισ φμβαςθσ μεταξφ του Διμου Μετςόβου και τθσ 

Περιφζρειασ Ηπείρου για μελζτεσ- ζργα, ζτςι ϊςτε θ τεχνικι υποςτιριξθ  ςτο Διμο Μετςόβου να αφορά εκτόσ των 

αναγραφομζνων ςε αυτι μελετϊν- ζργων και το ζργο: «Αποκατάςταςθ βλαβϊν 43θσ επαρχιακισ οδοφ Μικρι Γότιςτα- Μεγάλθ 

Γότιςτα», με τθ διάκεςθ ενόσ πολιτικοφ μθχανικοφ για τθν παραλαβι του.  

Η εν λόγω τροποποίθςθ  αποτυπϊνεται και ςτο  επιςυναπτόμενο επί τθσ απόφαςθσ «ΧΕΔΙΟ τροποποίθςθσ τθσ από 28-12-2016  

Διαβακμιδικισ 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. 

  

Γ. Κατά τα λοιπά ιςχφει θ από 28-12-2016 υπογραφείςα Διαβακμιδικι φμβαςθ μεταξφ του Διμου Μετςόβου και τθσ 

Περιφζρειασ Ηπείρου, όπωσ πλζον ιςχφει και δεςμεφει τα μζρθ τθσ μετά και τθν παροφςα τροποποίθςθ. 

 

 

 

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 Τπουργείο για να βρουν μια λφςθ γι αυτό το ηιτθμα και 

να μθ ςυνεχίηεται αυτι θ κατάςταςθ που ακυρϊνει το «αυτόφωτο» και «αυτοδιοικθτικό» των Διμων, όπωσ κατζλθξε ο ειςθγθτισ τθσ 

παράταξθσ. 
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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 Τπθρεςίεσ 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 ΤΠΕΙΡΩΗ 
ΗΠΕΙΡΟΤ». 
 

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

  ταφροσ Παργανάσ 
                    
Ακριβζσ Απόςπαςμα        
Η Πρακτικογράφοσ          Ο Γραμματζασ του  Π..  

Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιςυνάπτεται το  ΧΕΔΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ  
τθσ από 28-12-2016 Διαβακμιδικισ φμβαςθσ  
μεταξφ Διμου Μετςόβου και Περιφζρειασ Ηπείρου 
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 Χ Ε Δ Ι Ο 

 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 

Σθσ από 28
θσ 

Δεκεμβρίου 2016 Διαβακμιδικισ  φμβαςθσ 

 

  

Μεταξφ του Διμου Μετςόβου και τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου 

για μελζτεσ- ζργα : 

 «Άμεςθ καταςκευι αντιςτιριξθσ για τθν προςταςία και τθν αποκατάςταςθ του δρόμου ςτθν περιοχι Αγίου Χαραλάμπουσ τθσ 

Δ.Κ.Μετςόβου» 

 «Μίςκωςθ μθχανθμάτων για επείγουςεσ ανάγκεσ» 

 «Καταςκευι χωριςτικοφ δικτφου αποχζτευςθσ ακακάρτων και αντικατάςταςθ εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ Δ.Κ. Μετςόβου» 

 «Διαχειριςτικι μελζτθ δθμοτικοφ δάςουσ Δ.Κ.Μετςόβου» 

 «Μελζτθ διαμόρφωςθσ παλαιάσ κινθματογραφικισ αίκουςασ Διμου Μετςόβου ςε αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων» 

 Σφνταξθ μελετϊν για ζνταξθ ζργων ςε προγράμματα 

 

Στα Ιωάννινα ςιμερα ςτισ ……….., θμζρα   ςτα γραφεία τθσ Περιφζρειασ Θπείρου οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι : 

 

1. O Διμοσ Μετςόβου, που εδρεφει ςτο Μζτςοβο Ιωαννίνων, όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα από τον Διμαρχο  Κωνςταντίνο Τηαφζα και  

2. Η Περιφζρεια Ηπείρου, που εδρεφει ςτθν Πλατεία Πφρρου 1 ςτα Ιωάννινα, όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχθ  

Αλζξανδρο Καχριμάνθ, 

 

Ζχοντασ υπόψθ τα κάτωκι: 

 

1. Τθν από 28
θ
  Δεκεμβρίου 2016 Διαβακμιδικι Σφμβαςθ μεταξφ  Διμου Μετςόβου και  Περιφζρειασ Θπείρου για τθν Τεχνικι Υποςτιριξθ του Διμου Μετςόβου 

για ζργα και μελζτεσ που υλοποιοφνται από τον Διμο. 

2. Το αρικ. πρωτ. 4334/26-5-2017 αίτθμα του Διμου Μετςόβου, για τθν τροποποίθςθ τθσ ωσ άνω Διαβακμιδικισ Σφμβαςθσ, ϊςτε θ Τεχνικι 

υποςτιριξθ του Διμου να αφορά και το ζργο  «Αποκατάςταςθ βλαβϊν 43
θσ

 επαρχιακισ οδοφ Μικρι Γότιςτα- Μεγάλθ Γότιςτα». 

3. Τθν αρικ. …. 2017 απόφαςθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Θπείρου, με τθν οποία εγκρίνεται θ τροποποίθςθ τθσ από 28
θσ

 

Δεκεμβρίου 2016 Διαβακμιδικισ ςφμβαςθσ ϊςτε θ Τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου  να αφορά εκτόσ των ζργων : 

 «Άμεςθ καταςκευι αντιςτιριξθσ για τθν προςταςία και τθν αποκατάςταςθ του δρόμου ςτθν περιοχι Αγίου Χαραλάμπουσ τθσ 

Δ.Κ.Μετςόβου» 

 «Μίςκωςθ μθχανθμάτων για επείγουςεσ ανάγκεσ» 

 «Καταςκευι χωριςτικοφ δικτφου αποχζτευςθσ ακακάρτων και αντικατάςταςθ εςωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ Δ.Κ. Μετςόβου» 

 «Διαχειριςτικι μελζτθ δθμοτικοφ δάςουσ Δ.Κ.Μετςόβου» 

 «Μελζτθ διαμόρφωςθσ παλαιάσ κινθματογραφικισ αίκουςασ Διμου Μετςόβου ςε αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων» 

 Σφνταξθ μελετϊν για ζνταξθ ζργων ςε προγράμματα 

         Και το ζργο: 

 «Αποκατάςταςθ βλαβϊν 43θσ επαρχιακισ οδοφ Μικρι Γότιςτα- Μεγάλθ Γότιςτα».  
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4. Τθν  αρικ. ……2017 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Μετςόβου με τθν οποία εγκρίκθκε θ τροποποίθςθ τθσ ωσ άνω 

Διαβακμιδικισ Σφμβαςθσ, ϊςτε θ Τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου να αφορά και το ζργο  «Αποκατάςταςθ βλαβϊν 43
θσ

 επαρχιακισ οδοφ Μικρι 

Γότιςτα- Μεγάλθ Γότιςτα».   

5. Τθν υπ' αρικμ. ………. απόφαςθ Περιφερειάρχθ Θπείρου ςχετικά με τθν διάκεςθ υπαλλιλων για τθν Τεχνικι Υποςτιριξθ του Διμου 

Μετςόβου για το ζργο «Αποκατάςταςθ βλαβϊν 43
θσ

 επαρχιακισ οδοφ Μικρι Γότιςτα- Μεγάλθ Γότιςτα».  

 

υνομολογοφν  και ςυναποδζχονται : 

 

Τθν  τροποποίθςθ τθσ από  28
θσ

 Δεκεμβρίου 2016 Διαβακμιδικισ Σφμβαςθσ που υπογράφκθκε μεταξφ Διμου Μετςόβου και Περιφζρειασ Θπείρου, 

ωσ προσ τα ςθμεία αυτισ που    αναφζροντα τα ζργα και οι μελζτεσ που υλοποιοφνται από τον Διμο Μετςόβου, ωσ εξισ: 

 

Μετά το εδάφιο  

 Σφνταξθ μελετϊν για ζνταξθ ζργων ςε προγράμματα  

προςτίκεται  παράγραφοσ ωσ εξισ : 

 «Αποκατάςταςθ βλαβϊν 43
θσ

 επαρχιακισ οδοφ Μικρι Γότιςτα- Μεγάλθ Γότιςτα». 

 

Κατά τα λοιπά ιςχφει θ από 28
θ
 Δεκεμβρίου 2016 Διαβακμιδικι Σφμβαςθ  μεταξφ Διμου Μετςόβου και Περιφζρειασ Θπείρου, όπωσ πλζον ιςχφει 

και δεςμεφει τα μζρθ τθσ μετά τθν ωσ άνω τροποποίθςθ. 

Αυτά ςυμφϊνθςαν, ςυνομολόγθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, ςε απόδειξθ των οποίων ςυντάχκθκε θ παροφςα 

τροποποίθςθ τθσ Διαβακμιδικισ Σφμβαςθσ  και υπογράφεται ςε τζςςερα ( 4) πρωτότυπα, δφο εκ των οποίων κα λάβει κάκε ζνα ςυμβαλλόμενο 

μζροσ. 

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

       ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ  ΜΕΣΟΒΟΤ                                            ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ                                                                      

                          Ο Διμαρχοσ                                                                                          Ο Περιφερειάρχθσ 

 

 

                 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΖΑΦΕΑ                                                                          ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ  
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