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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθμ.  10/30-6-2020  Πρακτικό Συνεδρίασης 
Του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019 και 01/09/2019  πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 
10, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α΄76,  συνήλθε σε τακτική –
μέσω τηλεδιάσκεψης- συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις τριάντα (30) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
12.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.792777/1425/24-6-2020, Πρόσκλησης του Προέδρου του 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  
Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου  
Β.  1. Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ. 
      2. Σακαρέλης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
      3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ. 
Γ.  1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας 
     2. Πιτούλης Θωμάς,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεπρωτίας 
     3. Σιαράβας Κωνσταντίνος,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
     4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος),  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 
 Δ.  1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Μπραϊμη – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      5. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      6. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
1.Κατέρης Ιωάννης  2.Σίμου –Τάσιου Αναστασία 3.Βαρέλης Δημήτριος 4.Φώτης Φώτιος 5.Λάμπρου Αλκιβιάδης 6.Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
7.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα 8.Τσιάρα Σταυρούλα 9.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 10.Γκαρτζονίκας Ηλίας 11.Γαϊτανίδης Πρόδρομος 
(Μάκης) 12. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 13.Παπαχρήστου Βασίλειος 14.Λαζάνης  Χαρίλαος (Χάρης)  15.Καλούδης Βασίλειος 
16.Σπυρέλης Μιχαήλ  17.Ματσίρας Χρήστος  18.Γκούμας Αχιλλέας 19. Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 20.Ζάψας Γεώργιος 21.Λέκκα Χριστίνα 
22.Κορωναίος Θεόδωρος 23.Νάνος Ευστάθιος 24.Ριζόπουλος Σπυρίδων 25.Παππάς Δημήτριος (Τάκης)  26.Δημητρίου Δημήτριος 
27.Κιτσανού Μαργαρίτα 28.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 29.Φραγκούλης Παύλος  30.Πρέντζας Γεώργιος 31.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 
32.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 33.Ζήκος Νικόλαος 34.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 35.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)   
 
Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 1.Τρομπούκης Δημήτριος 2.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) και 3.Αναγνώστου 
Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη του Π.Σ., αν και νόμιμα κλήθηκαν                                         
 
Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου και Αργυρώ 
Παππά 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω,  Ημερήσιας Διάταξης, θέμα: 
      

                Θέμα 4ο 

                                 ======== 
Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, για διάθεση 
κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου. 

 
Το Περιφερειακό  Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας  υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 99 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 

202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄), αποφάσεις του  Συντονιστή 

Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας 

3. Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-

2011 – τ. Β΄)  

4. Την επί του θέματος εισήγηση του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο  (Α.Π./Π.Σ. 

82292/1477/30-6-2020) (συνημμένα με α/α: 52 στο φάκελο 2/2019 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.),  στην 

οποία διαλαμβάνονται τα εξής:  
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«Με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 2377/24-6-2020  έγγραφό του, ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, υπέβαλε προς την Περιφέρεια Ηπείρου, 

αίτημα για τη σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου, για τη διάθεση 

κατάλληλου  προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη  του Δήμου.  

Όπως προκύπτει από το υποβληθέν αίτημα του Δήμου καθώς και το συνημμένο   ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, όπως συμπεριλαμβάνεται και 

στην αριθμ. 103/2020 (ΑΔΑ: ΨΧΦΛΩΕ2-Ω2Υ) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Τζουμέρκων,  ο Δήμος υφίσταται  έλλειψη κατάλληλου προσωπικού 

και  δεν μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις για  την υλοποίηση της πράξης: «Βελτίωση – αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης 

πρώην Δήμου Αγνάντων» (Πράξη με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011365907, Μέτρο 19: Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη 

για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα» του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020)   

Απαιτείται λοιπόν η σύναψη διαβαθμιδικής συνεργασίας, για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, από 

ειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου και συγκεκριμένα ενός τεχνικού υπαλλήλου για την 

επίβλεψη του έργου κατηγορίας πολιτικού μηχανικού, καθώς και ακόμη τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων και τριών (3) αναπληρωματικών 

αυτών για την συγκρότηση επιτροπών (αφανών εργασιών, σύνταξης Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος) και την 

παραλαβή του έργου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 99 «Συμβάσεις Διαδημοτικής ή Διαβαθμιδικής 

συνεργασίας» του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), εισηγούμαι τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Περιφερειακό 

Συμβούλιο, για τη διάθεση κατάλληλου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού  για το ως άνω έργο, καθώς και την εξουσιοδότηση 

του κ. Περιφερειάρχη για τις όποιες ενέργειες απαιτηθούν, για την έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ 

Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,  σύμφωνα με το υποβληθέν Σχέδιο της Σύμβασης» 

 

5. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από το συνημμένο επί του αιτήματος Σχέδιο της Σύμβασης, ο Δήμος δεν διαθέτει υπαλλήλους  

τεχνικών ειδικοτήτων και απαιτείται η σύναψη Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με την Περιφέρεια Ηπείρου 

6. Την τοποθέτηση του κου Περιφερειάρχη, των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.  

& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης) 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση: 10/43/30-6-2020 ) 

Α. Εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και της Περιφέρειας Ηπείρου, 

για τεχνική υποστήριξη του Δήμου, ήτοι διάθεση υπαλλήλων τεχνικών ειδικοτήτων, για την υλοποίηση της ως άνω πράξης,  όπως 

περιγράφεται  και στο επισυναπτόμενο επί της απόφασης  ΣΧΕΔΙΟ της Σύμβασης. 

Το ως άνω προσωπικό θα ορισθεί από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

 

Β.  Εξουσιοδοτείται ο Περιφερειάρχης Ηπείρου για  τις απαιτούμενες ενέργειες και την υπογραφή της εν λόγω  σύμβασης .  

 
 
Σημειώνεται ότι: 

1. Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»,  ψήφισε θετικά,  προτείνοντας η αρμοδιότητα των Διαβαθμιδικών  Συμβάσεων  να 
μεταφερθεί σε κάποια από τις δύο Επιτροπές, ή στην  Επιτροπή Περιβάλλοντος ή στην Επιτροπή Οικονομικών. 

 

2. Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», ψήφισε θετικά, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες  των Δήμων, αλλά και εμπιστευόμενοι τον 
χειρισμό του κ. Περιφερειάρχη, ότι θα διευθετήσει το όλο θέμα, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί επιβάρυνση στο προσωπικό της 
Περιφέρειας. 

 

3. Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» , ψήφισε θετικά, από τη στιγμή που επί της ουσίας δεν διαφωνούν, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες 
των Δήμων για να λειτουργήσουν. 
΄Οντως, υπάρχουν  αδυναμίες στους Δήμους για να λειτουργήσουν και από την άποψη της έλλειψης του απαραίτητου   
εξειδικευμένου προσωπικού, αλλά και από την άποψη της οικονομικής αδυναμίας να καλύψουν τις δαπάνες κάποιων σημαντικών 
έργων για την περιοχή τους. Και έρχεται η Περιφέρεια να συμβάλει και προς τις δύο κατευθύνσεις.   
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Αυτό όμως δημιουργεί και έναν γενικότερο προβληματισμό για το πως τελικά μπορεί να λειτουργήσει ο «Καλλικράτης» και το 
θέμα της Περιφέρειας. 
Πιστεύουν ότι έχει μεγάλη σημασία αυτό το θέμα να απασχολήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί θα καταλήξει κάποια στιγμή 
η Περιφέρεια  να καλείται να καλύπτει και τις Υπηρεσίες και τα έξοδα των Δήμων και τελικά το μόνο που απομένει είναι να 
πάρουν και ….τα ανταποδοτικά τέλη και να λειτουργεί ως Περιφέρεια. 

 

4. Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»,  ψήφισε θετικά, συνεχίζοντας να αναγνωρίζουν τις δυσκολίες που υπάρχουν για τη 
στελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων.  
‘Έχουν, εξ ‘άλλου,  την άποψη  ότι  οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας θα πρέπει να στελεχωθούν με το απαραίτητο τεχνικό  
προσωπικό, έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των Δήμων.   

 
Μειοψηφεί η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία παραμένει στην αρνητική θέση που έχουν εκφράσει επανειλημμένα 
στο παρελθόν για αυτού του είδους τις Συμβάσεις, επιμένοντας στη στελέχωση των Δήμων με το απαραίτητο μόνιμο επιστημονικό 
προσωπικό, ενισχυόμενοι σε αυτή την άποψη και από δύο νέα στοιχεία που προέκυψαν  σ΄ αυτό το χρονικό διάστημα.  Το ένα έχει να 
κάνει με τη δημιουργία των Αναπτυξιακών Οργανισμών των ΟΤΑ, ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Ειδικού Σκοπού και στους 
οποίους θα περάσει και το πρόβλημα της έλλειψης των εργαζομένων και αυτό πιστεύουν θα ελαφρύνει τη δουλειά της Περιφέρειας. 
Και το δεύτερο έχει να κάνει  με το ότι και αυτό δεν απαντάει στο ζήτημα των προσλήψεων.  
Με τη σύναψη των Διαβαθμιδικών και τις Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις η Κυβέρνηση βγαίνει από τα δύσκολα και δεν προχωράει σε 
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις Υπηρεσίες που είναι αναγκαίες και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να τίθεται εν αμφιβόλω και η 
ποιότητα των έργων. 
Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση  έργου, με θητεία, ούτε λίγο, ούτε πολύ, στρατιές προθύμων να 
υπογράψουν όσα δεν προλαβαίνουν ή δεν θέλουν οι ήδη  υπηρετούντες υπάλληλοι.  
Και εν κατακλείδι, δεν υπάρχει και κάποια ΚΥΑ, η οποία να λέει πότε ένας Δήμος μπορεί ή δεν  μπορεί να υλοποιήσει κάτι και ποιο είναι 
το ικανό προσωπικό που απαιτείται γι΄αυτό. 
Τέλος, με τα ήδη ισχύοντα, μπαίνει και το δίλημμα κατά πόσο το δυναμικό της Περιφέρειας μπορεί να καλύψει όλες αυτές τις 
υποχρεώσεις.  

 
 

Σημειώνεται ότι ο κ. Ζήκος,  απείχε από τη συζήτηση του θέματος  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
Η Πρακτικογράφος       Ο Πρόεδρος του Π.Σ.                
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου        Σταύρος Παργανάς 
                          
     

Ο Αντιπρόεδρος του  Π.Σ 
Ακριβές Απόσπασμα        Σακαρέλης Δημήτριος 
Η Γραμματέας του Π.Σ. 
Αργυρώ Παππά 

Ο Γραμματέας του Π.Σ. 
         Γκαμπρέλας Δημήτριος             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακολουθεί Σχέδιο της Σύμβασης:  
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Σ Χ Ε Δ Ι Ο 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(Άρθρο 222 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. - Άρθρο 99 Ν. 3852/2010) 

μεταξύ του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και της Περιφέρειας Ηπείρου 

 

για την υλοποίηση της πράξης :«Βελτίωση – αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων», με 
κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011365907, Μέτρο 19: Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση 

δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020 

 

 

Στα Ιωάννινα, σήμερα …/…/2020 ημέρα …………………, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:  

Α. Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων που εδρεύει στο Βουργαρέλι Άρτας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Χρήστο 
Χασιάκο,  

Β. Η Περιφέρεια Ηπείρου που εδρεύει  στα Ιωάννινα (Πλατεία Πύρρου 1) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη 
Αλέξανδρο Καχριμάνη,  

 

Έχοντας υπόψη:  

1) Το Ν.3582/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 99, 205 και 206 αυτού.  

2) Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3) Το γεγονός ότι είναι κοινή εκτίμηση τόσο της Περιφέρειας Ηπείρου όσο και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων ότι είναι αναγκαίο 
να συνενώσουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση της πράξης:  «Βελτίωση - αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην 
Δήμου Αγνάντων» του μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0011365907 
4) Την υπ’ αριθμ. 103/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικών Τζουμέρκων, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη 
Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με την Περιφέρεια Ηπείρου για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου «Βελτίωση - 
αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων» της πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011365907 «Βελτίωση – 
αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων», Μέτρο 19: Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER, υπομέτρο 
19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 
5) Την υπ’ αριθμ.  … απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη 
Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων για την υποστήριξη του Αυτοτελούς Τμήματος 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση – αναβάθμιση εσωτερικών 
δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων» 

6) Την υπ’ αριθμ. …  απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για τον ορισμό προσωπικού για την Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου 
Κεντρικών Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση – αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου 
Αγνάντων» και για τον ορισμό εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης  

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση - 
αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων» της ενταγμένης πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011365907 
«Βελτίωση – αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων», Μέτρο 19: Τοπικό Πρόγραμμα CLLD 
LEADER, υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου 
χαρακτήρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Ειδικότερα, έχει διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτει την αναγκαία για 
την επίβλεψη του έργου στελέχωση της Τεχνικής του Υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό απευθύνθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου η 
οποία διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση Τεχνικών Υπηρεσιών και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο Κεντρικών 
Τζουμέρκων με τη διάθεση τεχνικού προσωπικού στην υλοποίηση της εν λόγω συγχρηματοδοτούμενης πράξης. 

Με την υπ’ αριθμ. 103/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και το σχετικό αίτημα ο  Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων αιτείται την 
διάθεση ενός (1) τεχνικού υπαλλήλου για την επίβλεψη του έργου (κατηγορία έργου Πολιτικού Μηχανικού) και τριών (3) τεχνικών 
υπαλλήλων, καθώς και τριών αναπληρωματικών αυτών για τη συγκρότηση επιτροπών (αφανών εργασιών, σύνταξης 
Πρωτοκόλλου, Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος) και την παραλαβή του έργου με τίτλο: «Βελτίωση - αναβάθμιση εσωτερικών 
δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων». 
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ΑΡΘΡΟ 1 

Σκοπός - Αντικείμενο της σύμβασης 

Η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων συνάπτουν μεταξύ τους την παρούσα Σύμβαση Διαβαθμιδικής 
Συνεργασίας με την οποία διατίθεται τεχνικό προσωπικό για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση - αναβάθμιση εσωτερικών 
δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων» της ενταγμένης πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011365907 «Βελτίωση – αναβάθμιση 
εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων», Μέτρο 19: Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER, υπομέτρο 19.2: 
«Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με σκοπό την ενίσχυση της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας του 
Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (κυρίου του έργου) ώστε να επιβλέψει με επάρκεια το έργο: «Βελτίωση – αναβάθμιση 
εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων» με στόχο την όσο το δυνατόν αρτιότερη και πληρέστερη υλοποίησή του 
και την παραλαβή του. 

 

ΑΡΘΡΟ 2  

Διαδικασία υλοποίησης της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας 

2.1 Διάθεση τεχνικού προσωπικού 

Με την παρούσα Σύμβαση, η Περιφέρεια Ηπείρου, διαθέτει προσωπικό της (στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας), προκειμένου να 
υποστηρίξουν το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στην υλοποίηση του έργου «Βελτίωση - 
αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων» της πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011365907 «Βελτίωση – 
αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων», Μέτρο 19: Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER, υπομέτρο 
19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.  

Το προσωπικό που διατίθεται στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων υπάγεται διοικητικά μόνο ως προς την εκτέλεση των 
υπηρεσιακών καθηκόντων του στον προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για 
τη διάρκεια ανάθεσης και επίβλεψης της σύμβασης του έργου «Βελτίωση - αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην 
Δήμου Αγνάντων». Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου στην οποία υπηρετούν τα στελέχη που διατίθενται 
στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων συνεχίζει να έχει την ευθύνη έγκρισης των αδειών των διατιθέμενων στελεχών. Αντίθετα οι 
εντολές μετακίνησης για την άσκηση των καθηκόντων επίβλεψης του εν λόγω έργου, εγκρίνονται και από τα όργανα του Δήμου 
Κεντρικών Τζουμέρκων, τον οποίο και βαρύνουν. 

Τα στελέχη που ορίζονται δύναται να αντικατασταθούν από αντίστοιχης ειδικότητας στελέχη της Περιφέρειας Ηπείρου, όταν 
διαπιστώνεται από τον Περιφερειάρχη, έκτακτη επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη. 

2.2. Υποχρεώσεις συμβαλλομένων.  

2.2.1 Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων (κύριος του έργου), με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, αναλαμβάνει να 
λειτουργεί ως δικαιούχος έναντι της αρμόδιας αρχής διαχείρισης, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις που ορίζονται στους όρους 
χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης της πράξης καθώς και στο ΣΔΕ της περιόδου 2014 – 2020. Η λειτουργία της 
αναθέτουσας/προϊσταμένης αρχής γίνεται από το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων (κύριο του έργου) οι υπηρεσίες του οποίου 
ασκούν τόσο το ρόλο της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας όσο και της οικονομικής διαχείρισης της πράξης. Ο Δήμος 
Κεντρικών Τζουμέρκων ορίζει τον υπεύθυνο του έργου, ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης της υλοποίησης της 
πράξης καθώς και της υποβολής αναφορών στην αρμόδια αρχή διαχείρισης. Όργανα της αναθέτουσας αρχής είναι τα αρμόδια 
όργανα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (κυρίου του έργου). Η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κεντρικών 
Τζουμέρκων οφείλει να διαθέσει στο προσωπικό που της διατίθεται τα κατάλληλα μέσα (χώρους, γραφεία, εξοπλισμό κλπ) που 
είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων που τους αναθέτει στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης. 

2.2.2 Η Περιφέρεια Ηπείρου αναλαμβάνει να διαθέσει στελέχη με κατάλληλες ειδικότητες προκειμένου να συνδράμουν με 
αποτελεσματικό τρόπο στην επίβλεψη του έργου «Βελτίωση - αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου 
Αγνάντων» για όσο χρόνο διαρκεί η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου. Το προσωπικό που διατίθεται είναι:  

1. …  2. … 3… 

ΑΡΘΡΟ 3  

Χρονική διάρκεια της σύμβασης 

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου «Βελτίωση - 
αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων» της πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011365907 «Βελτίωση – 
αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης πρώην Δήμου Αγνάντων», Μέτρο 19: Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER, υπομέτρο 
19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.  
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ΑΡΘΡΟ 4 

Όργανο Παρακολούθησης της σύμβασης 

Ως όργανο παρακολούθησης της σύμβασης, ορίζεται Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο κάθε συμβαλλόμενου 
μέρους, με τους αναπληρωτές τους που ορίζονται ως ακολούθως:  

Α) Για την Περιφέρεια Ηπείρου  

Ο/Η …………………, Περιφερειακός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον …………………………………………...  

Β) Για το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων:  

1. Ο Νικόλαος Τζουμάκας, Αντιδήμαρχος με αναπληρωτή τον Γεώργιο Στασινό, Αντιδήμαρχο και 

2. Ο Ιωάννης Μαυρίκης, Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με αναπληρωτή 
τον Κωνσταντίνο Λαμπράκη, Υπάλληλο του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. 

Σκοπός του οργάνου παρακολούθησης (Επιτροπής) είναι:  

 Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για την εφαρμογή των όρων της σύμβασης.  

 Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή της.  

 Η παρακολούθηση υλοποίησης και η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αφορούν την πορεία της.  

 Ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας ορίζεται υπεύθυνος για την εκπροσώπηση του οργάνου έναντι τρίτων 
 

ΑΡΘΡΟ 5  

Τροποποιήσεις - Λοιπές ρυθμίσεις 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης διαβαθμιδικής  συνεργασίας πραγματοποιείται μετά από απόφαση των 
αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών. 

Τυχόν λειτουργικές δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης που θα απαιτηθούν, θα καλύπτονται από τον 
ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (κύριος του έργου). 

ΑΡΘΡΟ 6  

Καταγγελία της σύμβασης 

Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις 
υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση.  

Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται ως ακολούθως σε δύο αντίτυπα (2) 
από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει ένα (1). 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων 
Ο Δήμαρχος 

Για την Περιφέρεια Ηπείρου 
Ο Περιφερειάρχης 

 
 
 
 

Χρήστος Χασιάκος Αλέξανδρος Καχριμάνης 
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