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ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/31-05-2022, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ

135/2022

ΘΕΜΑ
: Έγκριση ή μη σύναψης όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης
διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου
Πωγωνίου και ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησής της για σύνταξη ,επίβλεψη
μελετών και επίβλεψη του έργου «Ανάπλαση πλατείας Κοινότητας Κεφαλοβρύσου»
Δήμου Πωγωνίου.
Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 31η Μαΐου
2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης ( σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ:
ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των
συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας» δ) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 27397/14.05.2022 (ΦΕΚ 2369 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 16 Μαϊου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη
Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00.και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ.
πρωτ. 3148/27-05-2022, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν
παρόντα τα [5], ήτοι:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΑΡΩΝ

1

ΚΑΨΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΙ

2

ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

NAI

3

ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ(ΑΝΤ/ΡΧΟΣ)

ΝΑΙ

4

ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΝΑΙ

5

ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΝΑΙ

6

ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΟΧΙ

7

ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΟΧΙ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός
Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].
Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει
υπόψη της τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α΄και β΄
βαθμού» παρ.1.θ, η Ο.Ε. αποφασίζει για την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους
προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του Ν. 4412/2016. Σκοπός της παρούσης
Προγραμματικής Σύμβασης είναι η σύνταξη μελέτης και η επίβλεψη του έργου «Ανάπλαση πλατείας
Κοινότητας Κεφαλοβρύσου».
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Συνημμένα σας υποβάλλω σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και
του Δήμου Πωγωνίου
για τη σύνταξη μελέτης και η επίβλεψη του έργου «Ανάπλαση πλατείας
Κοινότητας Κεφαλοβρύσου» διότι υφίσταται απόλυτη έλλειψη κατάλληλου τεχνικού προσωπικού της
Τεχνικής Υπηρεσίας , ήτοι :
ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Άρθρο 222 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. - Άρθρο 99 Ν. 3852/2010)
Στα Ιωάννινα, σήμερα …./.…/2022 ημέρα ……..……………, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:
1. Η Περιφέρεια Ηπείρου που εδρεύει στα Ιωάννινα και εκπροσωπείται κατά νόμο από τον κ.
Αλέξανδρο Καχριμάνη, Περιφερειάρχης,
2. Ο Δήμος Πωγωνίου, που εδρεύει στο Καλπάκι και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον κ. Κων/νο
Καψάλη, Δήμαρχος,
Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν.3852/2010 (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 Πωγωνίου, ότι
είναι αναγκαίο να συνενώσουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση των ακόλουθων
Αρχιτεκτονικές μελέτες
για τη σύνταξη μελέτης και την επίβλεψη του έργου:
 «Ανάπλαση πλατείας Κοινότητας Κεφαλόβρυσου»
Η/Μ μελέτες
για τη σύνταξη της μελέτης και την επίβλεψη του έργου:
 «Ανάπλαση πλατείας Κοινότητας Κεφαλόβρυσου»
4) Το με αριθμ. πρωτ. οικ. …./2022 έγγραφο του Δήμου Πωγωνίου με το οποίο αιτείται τη διάθεση
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ προσκομίζοντας και την αριθμ. .…./2022 απόφαση
του ΟΕ Δήμου Πωγωνίου λόγω έλλειψης αναγκαίου ειδικευόμενου προσωπικού για τη σύνταξη και
επίβλεψη των συγκεκριμένων μελετών/έργων.
5) Την αριθμ………. /2022 απόφαση ΟΕ Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη
Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με το Δήμο Πωγωνίου για την υποστήριξη υλοποίησης των
ανωτέρω μελετών/έργων για ορισμό εκπροσώπων και για την Επιτροπή Παρακολούθησης της
Διαβαθμιδικής Σύμβασης.
6) Την αριθμ. …./2022 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Πωγωνίου, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Σύμβασης
Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με την Περιφέρεια Ηπείρου για την υποστήριξη υλοποίησης των ανωτέρω
μελετών/έργων.
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Δήμος Πωγωνίου μέσω της Τεχνικής του Υπηρεσίας
ηλεκτρολογική μελέτη για το έργο:


επιθυμεί να καταρτιστεί αρχιτεκτονική και

Ανάπλαση πλατείας Κοινότητας Κεφαλόβρυσου

Σύμφωνα με τα όσα έχουν τεθεί υπόψη από το Δήμο Πωγωνίου, υφίσταται απόλυτη έλλειψη
κατάλληλου τεχνικού προσωπικού στην άνω αρμόδια υπηρεσία, ώστε να προβεί στη σύνταξη και
επίβλεψη των παραπάνω μελετών/έργων.
Απαιτείται η σύναψη Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, τεχνική υποστήριξη από ειδικευμένο προσωπικό της
Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία παραχωρείται η άσκηση της σχετικής αρμοδιότητας όσον αφορά
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αποκλειστικά και μόνο την ως άνω τεχνική υποστήριξη των παραπάνω και συγκεκριμένα από
Αρχιτέκτονα και Ηλεκτρολόγο μηχανικό.
ΑΡΘΡΟ 1
Σκοπός - Αντικείμενο της σύμβασης
Σκοπός της παρούσας Διαβαθμιδικής Σύμβασης είναι η τεχνική υποστήριξη των παραπάνω μελετών,
όπως εκτίθενται στο προοίμιο, από εξειδικευμένο προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία
παραχωρείται η άσκηση της σχετικής αρμοδιότητας όσον αφορά αποκλειστικά και μόνο την ως άνω
τεχνική υποστήριξη αυτών και συγκεκριμένα (Ειδικότητα - Μελέτες):
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
για τη σύνταξη μελέτης και την επίβλεψη του έργου:
 Ανάπλαση πλατείας Κοινότητας Κεφαλόβρυσου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
για τη σύνταξη μελέτης και την επίβλεψη του έργου:
 Ανάπλαση πλατείας Κοινότητας Κεφαλόβρυσου
Το προσωπικό που διατίθεται είναι το εξής:



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
ΑΡΘΡΟ 2
Προϋπολογισμός και Πόροι Χρηματοδότησης

Οι ανωτέρω μελέτες/έργα θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία του Δήμου Πωγωνίου με την Περιφέρεια
Ηπείρου και θα υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Πωγωνίου που θα
καλύψουν τους προϋπολογισμούς των ως άνω έργων.
ΑΡΘΡΟ 3
Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Συμβαλλομένων
3.1 Ο Δήμος Πωγωνίου αναλαμβάνει:
α. Να διευκολύνει με κάθε τρόπο τον/τους υπαλλήλους της Περιφέρειας που θα απασχοληθούν για
την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης με τη συγκέντρωση των απαραίτητων
στοιχείων και πληροφοριών.
β. Να αναλάβει το συντονισμό των διαδικασιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
γ. Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης των
έργων.
δ. Να ορίσει εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 4 της
παρούσης.
ε. Να προβεί στην παραλαβή των μελετών που θα συνταχθούν από την Περιφέρεια Ηπείρου και
στην οριστική παραλαβή των έργων.
3.2 Η Περιφέρεια Ηπείρου αναλαμβάνει:
α. Να διαθέσει το τεχνικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, για την εκπόνηση
των ανωτέρω μελετών , καθώς και για την άσκηση της επίβλεψης και εφαρμογής των εγκεκριμένων
μελετών μέχρι την ολοκλήρωση και παραλαβή των έργων.
β. Να καλύψει τη δαπάνη που θα προκληθεί από τις μετακινήσεις του προσωπικού της Περιφέρειας
Ηπείρου.
γ. Να ορίσει εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 4 της
παρούσης.
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Σημειώνεται ότι οι υπάλληλοι της Περιφέρειας θα έχουν ρόλο και αρμοδιότητα μόνο όσον αφορά καθαρά
τη σύνταξη των μελετών και την επίβλεψη/παραλαβή των έργων.
ΑΡΘΡΟ 4
Χρονική διάρκεια της σύμβασης
Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση και
οριστική παραλαβή των μελετών/έργων που αναφέρονται στο άρθρο 1.
ΑΡΘΡΟ 5
Όργανο Παρακολούθησης της σύμβασης
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία
«Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας» με έδρα το Δήμο Πωγωνίου
και αποτελείται από :
Α) Για την Περιφέρεια Ηπείρου:
Ο/Η
………………..……..,
υπάλληλος
…………………………………………...

της

Περιφέρειας

Ηπείρου

με

αναπληρωτή

τον

μέλος

τον

μέλος

τον

Β) Για το Δήμο Πωγωνίου:


Τον
…………………………………………,
με
…………………………………………………………………………………….
 Τον
……………………………………………,
με
…………………………………………………………………………………….
Σκοπός του οργάνου παρακολούθησης (Επιτροπής) είναι:

αναπληρωματικό
αναπληρωματικό

1. Η παρακολούθηση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών και η σύνταξη
έκθεσης σε περίπτωση παράβασης των όρων.
2. Να επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της
σύμβασης.
3. Να αποφασίζει για οποιαδήποτε τροποποίηση του περιεχομένου.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις
πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν
τους συμβαλλόμενους φορείς.
ΑΡΘΡΟ 6
Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιονδήποτε από τα
συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέλος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει
κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
ΑΡΘΡΟ 7
Τελικές Διατάξεις
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης, γίνεται μόνο εγγράφως με κοινή
συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η
ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς τη σύμβαση καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που
προβλέπει η σύμβαση από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση
των συμβαλλόμενων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση
δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή τη σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η
παρούσα Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, η οποία αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε από τα
συμβαλλόμενα μέρη, υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος από δύο
(2).
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Δήμο Πωγωνίου

Για την Περιφέρεια Ηπείρου
Σελίδα 4
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Ο Δήμαρχος

Ο Περιφερειάρχης

Κωνσταντίνος Καψάλης

Αλέξανδρος Καχριμάνης

Ως Επιτροπή Παρακολούθησης της εν λόγω σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας
ορισθούν:

προτείνεται να

1)Καψάλης Κωνσταντίνος Δήμαρχος Πωγωνίου τακτικό μέλος με αναπληρωματικό του, την κ. Σίδερη
Ευμορφία Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πωγωνίου.
2)Κουκουλάρης Στυλιανός Αντιδήμαρχος Πωγωνίου τακτικό μέλος με αναπληρωματικό του, τον κ.
Στάμο Χρήστο Πολιτικό Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πωγωνίου.
Στη συνέχεια κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή επί των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη :
1. Tις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05-08-2016 τεύχος Α΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019
5. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό από το Δ.Σ. του Δήμου Πωγωνίου οικ. έτους 2022
6. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Κων/νου Καψάλη και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
1. Εγκρίνει το ανωτέρω σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και
του Δήμου Πωγωνίου για την σύνταξη, επίβλεψη μελετών καθώς και επίβλεψη έργων
του Δήμου Πωγωνίου ήτοι αναλυτικά:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
για τη σύνταξη μελέτης και την επίβλεψη του έργου:
 Ανάπλαση πλατείας Κοινότητας Κεφαλόβρυσου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
για τη σύνταξη μελέτης και την επίβλεψη του έργου:


Ανάπλαση πλατείας Κοινότητας Κεφαλόβρυσου

2.Ως Επιτροπή Παρακολούθησής της εν λόγω σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας ορίζονται οι:
α)Καψάλης Κωνσταντίνος Δήμαρχος Πωγωνίου τακτικό μέλος με αναπληρωματικό του την κ. Σίδερη
Ευμορφία Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πωγωνίου.
β)Κουκουλάρης Στυλιανός Αντιδήμαρχος Πωγωνίου τακτικό μέλος με αναπληρωματικό του τον κ. Στάμο
Χρήστο Πολιτικό Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πωγωνίου.
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πωγωνίου κ. Κωνσταντίνο Καψάλη για την υπογραφή της προγραμματικής
σύμβασης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου , που θα απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 135/2022.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ

ΜΕΛΗ

Ακολ. Υπογραφές
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
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