ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΘΟΝΘΩΝ ΝΗΩΝ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκό 25εο/2021, ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ ην άββαην 23 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2021, κε ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο
ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr.
Αριθ. Απόθαζης 154-25/23-10-2021
ΠΕΡΘΛΗΨΗ: Έγθξηζε ζύλαςεο θαη όξσλ ζρεδίνπ δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ
Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ – Π.Δ Κεθαιιελίαο γηα ηε δηάζεζε ηερληθνύ πξνζσπηθνύ
εθ κέξνπο ηεο Π.Δ Κεθαιιελίαο γηα ηελ εθπόλεζε ππεξεζηαθώλ κειεηώλ θαη
επίβιεςε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο, ιόγσ ΗΑΝΟΤ (θαηαζθεπή
ηνηρείσλ αληηζηήξημεο θ.α ) ζην Γήκν άκεο.
ήκεξα, εκέξα άββαην 23 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2021 θαη ώξα 10:00 ζπλήιζαλ
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε, κέζσ ηεο ππεξεζίαο e: Presence.gov.gr,
ηα κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ πνπ
αλαδείρζεθαλ θαηά ηηο εθινγέο ηεο 2εο Ηνπλίνπ 2019 θαη αλαθεξύρζεθαλ κε ηελ ππ΄
αξηζκ.739/2019 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Κέξθπξαο, ησλ ππ’ αξηζκ.
200/2019 θαη 201/2019 απνθάζεσλ ηνπ Σξηκεινύο Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Ησαλλίλσλ
θαζώο θαη κε ηηο θαηαηεζείζεο δειώζεηο απνπνίεζεο εθινγήο Πεξηθεξεηαθώλ
πκβνύισλ, θαηόπηλ ηεο ππ΄αξηζ. πξση. νηθ. 82125/72/15-10-2021 πξόζθιεζεο
ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Ηνλίσλ Νήζσλ, ζύκθσλα κε ηελ
πξναλαθεξζείζα απόθαζε θαη κε ηα πξνβιεπόκελα ησλ άξζξσλ 165 θαη 175 ηνπ
Ν.3852/2010 όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.
Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ:
1. Νηθόιανο Μνπδαθίηεο ηνπ ππξίδσλνο, Πξόεδξνο Π..
2. Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε, ηνπ Νηθνιάνπ Γξακκαηέαο Π.
3. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ
4. Ακαιία-Διέλε Αλδξηώηε-θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ
5. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ
6. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ
7. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι
8. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηόιε
9. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ
10. Παλαγήο Γξαθνπιόγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ
11. Θεόδσξνο Υαιηθηάο ηνπ Ησάλλε
12. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο
13. Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ
14. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
15. ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ
16. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
17. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ
18. Θεόδσξνο (Μπνθέο) Σζνπθαιάο ηνπ Γηνλπζίνπ
19. Αληώληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Αιεμάλδξα Μπαινύ ηνπ Αξηζηείδε
Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι
Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ
Παλαγηώηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ
Γεκήηξηνο παλόο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπάγγεινπ
Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ
Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ
Υαξάιακπνο Βπζνύιθαο ηνπ σηεξίνπ
ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ

Απνπζίαδαλ αλ θαη θιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη:
1. Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ, Αληηπξόεδξνο Π..
2. ηαύξνο Σξαπιόο ηνπ Παλαγή
3. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ
4. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ
5. Γεώξγηνο ηαζηλόπνπινο ηνπ Ησάλλε
6. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ
7. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο
8. Κπξηάθνο ηακνύιεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
9. Υξήζηνο – Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ
10. Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγηώηε
11. Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ
12. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε
Οη νπνίνη απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζύλνιν ζαξάληα (40)
Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ βξέζεθαλ παξόληεο είθνζη νθηώ (28) θαη ν Πξόεδξνο
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο 1εο επεξώηεζεο ζπλδέζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θ.θ.
Υξήζηνο – Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ, Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε,
Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ.
Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο 3εο επεξώηεζεο ζπλδέζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θ.θ.
Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ θαη Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ
Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο 4εο επεξώηεζεο ζπλδέζεθε ε Πεξηθεξεηαθή ύκβνπινο θα
Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ.
Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο, θ. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ

απνρώξεζε

ν

------Παξάιεηςε----------Θέμα 8ο Η.Δ: Έγθξηζε ζύλαςεο θαη όξσλ ζρεδίνπ δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο
κεηαμύ Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ – Π.Δ Κεθαιιελίαο γηα ηε δηάζεζε ηερληθνύ
πξνζσπηθνύ εθ κέξνπο ηεο Π.Δ Κεθαιιελίαο γηα ηελ εθπόλεζε ππεξεζηαθώλ
κειεηώλ θαη επίβιεςε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο, ιόγσ ΗΑΝΟΤ
(θαηαζθεπή ηνηρείσλ αληηζηήξημεο θ.α ) ζην Γήκν άκεο.
------Παξάιεηςε----------Με ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο θ. Γεκήηξηνο παλόο,
εηζεγήζεθε ηα θάησζη:
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΙΩΝ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ
ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ
Γ/λζε: Κηίξην Γηνηθεηεξίνπ,
28100 Αξγνζηόιη
Σει. 26713-60555
Email.: katerina_mazaraki@pin.gov.gr
( Πιεξνθνξίεο: Καηεξίλα Μαδαξάθε )

Αργοστόλη, 13.10.2021
Αρ. Πρωτ. νηθ. 81031/19501

ΠΡΟ:
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ
ΚΟΙΝ:
Γ/ΝΗ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Δ.ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ

Δισήγηση: «Έγθξηζε ζύλαςεο θαη όξσλ ζρεδίνπ ζύκβαζεο δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ
Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ-Π.Δ.Κεθαιιελίαο
Π.Ε.Κευαλληνίαρ για

γηα ηε δηάζεζε ηερληθνύ πξνζσπηθνύ εκ μέποςρ τηρ

την εκπόνηση ςπηπεσιακών μελετών και επίβλετη τηρ ςλοποίησηρ τυν έπγυν

αποκατάστασηρ, λόγυ ΙΑΝΟΥ ( κατασκεςή τοισείυν αντιστήπιξηρ κ.α )στο Δήμο Σάμηρ

Με βάζε ηηο δηαηάμεηο:
1. Σσλ άξζξσλ 13,14,15 ηνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ 45 Α ) Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη
2. Σνπ άξζξνπ 99 ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο)» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
3. Σνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
”Πξόγξακκα Γηαύγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη
4. Σνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην», όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη .
5. Σνπ λ. 4270/2014 (Α’ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη
6. Σνπ λ. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο,
νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρύεη.
7. Σνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
8. Σσλ άξζξσλ 2-4 ηνπ λ. 4674/2020 (ΦΔΚ 53/Α΄/11-03-2020) γηα ηε «ηξαηεγηθή αλαπηπμηαθή
πξννπηηθή ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ξύζκηζε δεηεκάησλ αξκνδηόηεηαο
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηζρύεη.
9. Σνπ Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην,
νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθό έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Κώδηθα

Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο δηθαηνζύλεο
θαη άιιεο δηαηάμεηο.
10. Σνπ Ν.4600/2019 (ΦΔΚ 43 Α) , άξζξν 154 “Δθζπγρξνληζκόο θαη Αλακόξθσζε Θεζκηθνύ
Πιαηζίνπ Ιδησηηθώλ Κιηληθώλ, ύζηαζε Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Γεκόζηαο Τγείαο, ύζηαζε Δζληθνύ
Ιλζηηηνύηνπ Νενπιαζηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο”
11. Σνπ αξίζκ. 147/2010 Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο , ΦΔΚ 240/Α/2010 πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε
Οξγαληζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ , όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη
12. Σελ αξηζκ.165772 Απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ , ΦΔΚ 3247/Β/2019 πνπ αθνξά ηελ θαηάξηηζε ηνπ κεηαβαηηθνύ
Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ( ΟΔΤ ) Γήκνπ άκεο .
Καη έρνληαο ππόςε:
1) Σν αξηζκ. πξση. 6913/20-08-2021 έγγξαθν Γήκνπ άκεο, ζρεηηθά κε πξόηαζε ζύλαςεο ζύκβαζεο
δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο
2) Σν αξηζκ. πξση. 72516/176921/8-10-2021 έγγξαθν Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.Κεθαιιελίαο κε
ηε ζύκθσλε γλώκε
3)Σν γεγνλόο όηη είλαη θνηλή εθηίκεζε, ηόζν ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ – Π.Δ.Κεθαιιελίαο όζν
θαη ηνπ Γήκνπ άκεο όηη είλαη αλαγθαίν λα ζπλελώζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε τυν έπγυν
πος απαιτούνται για την αποκατάσταση από ηης δεκηές ποσ προθιήζεθαλ από ηο κεζογεηαθό θσθιώλα
“ΙΑΝΟΣ.
Δισηγούμαστε
Α) Σελ έγθξηζε ζύλαςεο θαη όξσλ ζρεδίνπ ηεο ζύκβαζεο δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο
Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ – Π.Δ.Κεθαιιελίαο & Γήκνπ άκεο γηα ηε δηάζεζε ηερληθνύ πξνζσπηθνύ ,
εκ μέποςρ τηρ Π.Ε.Κευαλληνίαρ

για

την εκπόνηση ςπηπεσιακών μελετών και επίβλετη τηρ

ςλοποίησηρ τυν έπγυν αποκατάστασηρ, λόγυ ΙΑΝΟΥ ( κατασκεςή τοισείυν αντιστήπιξηρ κ.α )στο Δήμο
Σάμηρ
Από ηε ζύκβαζε δελ προθύπηεη επηβάρσλζε ηοσ Π/Υ ηες Περηθέρεηας Ιολίωλ Νήζωλ.
Σν ζρέδην ηεο ζύκβαζεο δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο
εηζήγεζεο.
Β) Σνλ νξηζκό δύν ζηειερώλ ηεο ΠΙΝ (έλαο αηξεηόο θαη έλαο ππάιιεινο) ( δύν ηαθηηθά θαη δύν
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ) , θαηά πξνηίκεζε εηδηθόηεηαο κεραληθνύ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Κνηλή
Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο. Σα ζηειέρε πνπ πξνηείλνληαη είλαη :
1. Σξαπιόο ηαύξνο , Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Κεθαιιελίαο & Π.Δ. Ιζάθεο κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο
ηνλ Παλαγή Γξαθνπιόγθσλα , Πεξηθεξεηαθό ύκβνπιν Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ
2.Κεθαιιελόο Γηνλύζηνο, Αλ. Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ Π.Δ.Κεθαιιελίαο
θαη Π.Δ.Ιζάθεο κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηελ θέληδνπ Νίθε, Αλ.Πξντζηάκελε Σκήκαηνο Αδεηώλ
Οδήγεζεο , Γ/λζεο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ, Π.Δ.Κεθαιιελίαο θαη Π.Δ.Ιζάθεο
πλεκκέλα : Σν ζρέδην ηεο ζύκβαζεο
Ο ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ
Π.Δ. ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ & Π.Δ.ΙΘΑΚΗ
ΣΑΤΡΟ ΠΑΝ. ΣΡΑΤΛΟ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από STAVROS
TRAVLOS
Ημερομηνία: 2021.10.13 12:28:57 EEST

χκβαζε Γηαβαζκηδηθήο πλεξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ λ. 3852/2010 γηα δηάζεζε ηερληθνχ
πξνζσπηθνχ ζε αδχλακν θχξην έξγνπ ( άιινο Γήκνο )
Αξ. Πξση.:
ΤΜΒΑΗ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΗΣ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 1
(Άξζξν 99 Ν. 3852/2010, φπσο ηζρχεη)
πκβαιιφκελνη :
Πεξηθέξεηα Ινλίσλ

Νήζσλ – Π.Δ.Κεθαιιελίαο

Γήκνο άκεο
Σίηλος :

Γηάζεζε ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηηρ Π.Ε.Κεθαλληνίαρ για ηην εκπόνηζη ςπηπεζιακών

μελεηών και επίβλετη ηηρ ςλοποίηζηρ ηυν έπγυν αποκαηάζηαζηρ, λόγυ ΙΑΝΟΥ ( καηαζκεςή ηοισείυν
ανηιζηήπιξηρ κ.α )ζηο Δήμο Σάμηρ
ην Απγοζηόλι , ζήκεξα ………….εκέξα……………., νη αθφινπζνη ζπκβαιιφκελνη:
1. Σν ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία Περηθέρεηα Ιολίωλ Νήζωλ – Π.Δ.Κεθαιιελίας (ΟΤΑ Β Βαζκού ) πνπ
εδξεχεη ζηελ Κέξθπξα, Αιπθέο Πνηακνχ

θαη εθπξνζσπείηαη θαηά λφκν απφ ηελ Πεξηθε ξεηάξρε,

Ρφδε Κξάηζα - Σζαγθαξνπνχινπ , (1 ος ζσμβαλλόμενος)
2. Σν ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία ,

Γήμος άμης

( ΟΣΑ Α Βαθμού ) , πνπ εδξεχεη ζηελ άκε

Κεθαιιελίαο θαη εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηνλ Γήκαξρν Μνληά – Νέηε Γεξάζηκν, (2 ος
ζσμβαλλόμενος - κύριος ηοσ έργοσ).

Με βάζε ηηο δηαηάμεηο:
1. Σσλ άξζξσλ 13,14,15 ηνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ 45 Α ) Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη
2. Σνπ άξζξνπ 99 ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
3. Σνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
”Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
4. Σνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη .
5. Σνπ λ. 4270/2014 (Α’ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκ άησζε
ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη
6. Σνπ λ. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο,
νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπ νπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.
7. Σνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
8. Σσλ άξζξσλ 2-4 ηνπ λ. 4674/2020 (ΦΔΚ 53/Α΄/11 -03-2020) γηα ηε «ηξαηεγηθή αλαπηπμηαθή
πξννπηηθή ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ξχζκηζε δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη.
9. Σνπ Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην,
νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Κψδηθα

1

Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο
θαη άιιεο δηαηάμεηο.
10. Σνπ Ν.4600/2019 (ΦΔΚ 43 Α) , άξζξν 154 “Δθζπγρξνληζκφο θαη Αλακφξθσζε Θεζκηθνχ
Πιαηζίνπ Ιδησηηθψλ Κιηληθψλ, χζηαζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Γεκφζηαο Τγείαο, χζηαζε
Δζληθνχ Ιλζηηηνχηνπ Νενπιαζηψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο”
11. Σνπ αξίζκ. 147/2010 Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο , ΦΔΚ 240/Α/2010 πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε
Οξγαληζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ , φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη
12. Σελ αξηζκ.165772 Απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ , ΦΔΚ 3247/Β/2019 πνπ αθνξά ηελ θαηάξηηζε ηνπ κεηαβαηηθνχ
Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ( ΟΔΤ ) Γήκνπ άκεο .

Καη έρνληαο ππφςε:
1) Σν αξηζκ. πξση. 6913/20-08-2021 έγγξαθν Γήκνπ άκεο, ζρεηηθά κε πξφηαζε ζχλαςεο
ζχκβαζεο δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο
2)
Σν
αξηζκ.
πξση.
72516/176921/8-10-2021
έγγξαθν
Γξαθείνπ
Αληηπεξηθεξεηάξρε
Π.Δ.Κεθαιιελίαο κε ηε ζχκθσλε γλψκε
3)Σν γεγνλφο φηη είλαη θνηλή εθηίκεζε, ηφζν ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ – Π.Δ.Κεθαιιελίαο
φζν θαη ηνπ Γήκνπ άκεο φηη είλαη αλαγθαίν λα ζπλελψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε
ηυν έπγυν πος απαιηούνηαι για ηην αποκαηάζηαζη από ηης δεκηές ποσ προθιήζεθαλ από ηο
κεζογεηαθό θσθιώλα “ΙΑΝΟΣ.
4)Σελ αξηζκ……………. (ΑΓΑ :………………..) απφθαζε
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηηρ
Πεπιθέπειαρ Ιονίυν Νήζυν
κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ζχλαςε χκβαζεο Διαβαθμιδικήρ
πλεξγαζίαο κε ην Γήκν άκεο
5)Σελ αξηζκ. ………………..(ΑΓΑ :……………….) απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, Γήκνπ άκεο
κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ζχλαςε χκβαζεο Διαβαθμιδικήρ πλεξγαζίαο κε ηην Πεπιθέπεια Ιονίυν
Νήζυν – Π.Δ Κεθαιιελίαο
ζσμθωνούν, ζσνομολογούν και ζσναποδέτονηαι ηα ακόλοσθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Γήκνο άκεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο
γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο πνπ απαηηνχληαη ιφγσ ησλ δεκηψλ ποσ προθιήζεθαλ
από ηο κεζογεηαθό θσθιώλα “ΙΑΝΟΣ” .
Δηδηθφηεξα έρεη δηαπηζησζεί φηη δελ δηαζέηεη ηελ αλαγθαία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλαθεξφκελσλ
έξγσλ θαη κειεηψλ, ζηειέρσζε ηεο Σερληθήο ηνπ Τπεξεζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ απεπζχλζεθε ζηελ
Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ , ε νπνία δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε ζηειέρσζε θαη είλαη ζε ζέζε λα
ππνζηεξίμεη σο έλα βαζκφ ην Γήκν άκεο κε ηε δηάζεζε ηερληθνχ πξνζσπηθνχ .

ΑΡΘΡΟ 1
κοπός - Ανηικείμενο ηης ζύμβαζης
Η Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ – Π.Δ.Κεθαιιελίαο θαη ν Γήκνο άκεο ζπλάπηνπλ κεηαμχ ηνπο ηελ
παξνχζα χκβαζε Διαβαθμιδικήρ πλεξγαζίαο κε ηελ νπνία δηαηίζεηαη ηερληθφ πξνζσπηθφ
(κεραληθφο ΣΔ) κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο Γηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ άκεο (θπξίνπ ησλ
έξγσλ), ψζηε λα εθπνλήζεη ηηο απαηηνχκελεο ππεξεζηαθέο κειέηεο θαη λα επηβιέςεη κε επάξθεηα ηα
απαηηνχκελα έξγα, κε ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφλ αξηηφηεξε θαη πιεξέζηεξε πινπνίεζή ηνπ ο.

ΑΡΘΡΟ 2
Γιαδικαζία σλοποίηζης ηης ύμβαζης Γηαβαζκηδηθής σνεργαζίας
2.1 Γιάθεζη ηετνικού προζωπικού
Με ηην παρούζα ύμβαζη, ε Περηθέρεηα Ιονίων Νήζων, διαθέηει :
ην ζηέιερνο ηεο Π.Δ.Κεθαιιελίαο, Παλέξε ηαχξν Πνιηηηθφ Μεραληθφ Σ.Δ. γηα ηελ εθπφλεζε
ππεξεζηαθψλ κειεηψλ θαη ηελ επίβιεςε πινπνίεζεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ απαηηνχκελσλ
έξγσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην κεζνγεηαθφ θπθιψλα ΙΑΝΟ.
Ο Τπάιιεινο ηεο Π.Δ.Κεθαιιελίαο ζα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα εθπφλεζεο ησλ απαηηνχκελσλ
ππεξεζηαθψλ κειεηψλ θαη ηελ επίβιεςε ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο/δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ έξγσλ
πνπ ζα ζπλαθζνχλ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ άκεο θαη ηνπ/ησλ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα/Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην έξγν ηνπ, αθνξά πεξηνξηζηηθά ηηο αξκνδηφηεηεο σο κεραληθφο, φπσο απηέο
αλαθχπηνπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κειεηψλ & έξγσλ
(Ν.
4412/16,φπσο ηζρχεη ΒΙΒΛΙΟ I: ΓΗΜΟΙΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ (ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΟΓΗΓΙΑ 2014/24/ΔΔ), ΜΔΡΟ Β΄: ΚΑΝΟΝΔ ΔΚΣΔΛΔΗ,
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙI: ΔΙΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ ΑΝΑ ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΗ, ΣΙΣΛΟ 1: ΓΗΜΟΙΔ
ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΩΝ, άξζξα 134-181 ).
Σα θαζήθνληα ηνπ ππαιιήινπ, Παλέξε ηαχξνπ, ζα ηζρχνπλ έπεηηα απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ κε Απφθαζε
ηεο Καο Πεξηθεξεηάξρε.
Σν πξνζσπηθφ πνπ δηαηίζεηαη ζην Γήκν άκεο ππάγεηαη δηνηθεηηθά, κφλν σο πξνο ηελ εθηέιεζε ησλ
ππεξεζηαθψλ θαζεθφλησλ ηνπ ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Σερληθήο Τπεξ εζίαο ηνπ Γήκνπ άκεο γηα ηε
δηάξθεηα εθπφλεζεο ησλ ππεξεζηαθψλ κειεηψλ θαη ηεο επίβιεςεο ηεο ζχκβαζεο/ησλ ζπκβάζεσλ ησλ
έξγσλ. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο ή φπνην θαηά πεξίπησζε αξκφδην φξγαλν ηελ Πεξηθέξεηαο
Ινλίσλ Νήζσλ, ζηελ νπνία ππεξεηεί ην ζηειέρνο πνπ δηαηίζεηαη ζην Γήκν άκεο, ζπλερίδεη λα έρεη
ηελ επζχλε έγθξηζεο ησλ αδεηψλ ή ηεο αλάζεζεο νπνηνπδήπνηε άιινπ θαζήθνληνο ή ππνρξέσζεο
ηεο Τπεξεζίαο ηνπ ή θαηά πεξίπησζε, άιιεο νξγαληθήο κνλάδαο ηεο Πεξηθέξεηαο. Αληίζεηα νη
εληνιέο κεηαθίλεζεο, ε έγθξηζε ππεξσξηψλ θ.ιπ. γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ εθπφλεζεο ησλ
ππεξεζηαθψλ κειεηψλ θαη ηεο επίβιεςεο εγθξίλνληαη απφ ηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ άκεο, ηνλ νπνίν
θαη βαξχλνπλ.
Ο Τπάιιεινο πνπ νξίδεηαη αλσηέξσ δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο
ζηειέρνο ηηρ Πεπιθέπειαρ, φηαλ δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ Πεξηθεξεηάξρε
έθηαθηε επείγνπζα
ππεξεζηαθή αλάγθε ή γηα άιιν ζεκαληηθφ ιφγν.

2.2. Τποτρεώζεις ζσμβαλλομένων.
2.2.1 Οη Σερληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ άκεο (θχξηνο ησλ έξγσλ), αζθνχλ ηφζν ην ξφιν ηεο
Γηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, φζν θαη ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ. Όξγαλα ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο είλαη ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκ νπ άκεο . Η αξκφδηα Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ άκεο,
νθείιεη λα δηαζέζεη ζην πξνζσπηθφ πνπ ηεο δηαηίζεηαη ηα θαηάιιεια κέζα (ρψξνπο, γξαθεία,
εμνπιηζκφ θιπ) πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπ αλαζέηεη ζην πιαίζην
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
Δπηπξνζζέησο, κέρξη ηε ιήμε ηεο παξνχζαο, ζην σο άλσ πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαηε ζεί, ε έδξα ηνπ
νπνίνπ ζα είλαη ε έδξα ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο
Κεθαιιελίαο, ζην Αξγνζηφιη ζα πξέπεη λα ρνξεγνχληαη ηα απαξαίηεηα νδνηπν ξηθά έμνδα θαη νη
θάζε είδνπο δαπάλεο ή απνδεκηψζεηο κεηαθηλήζεσλ ηνπ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ,
φπσο θαη νη απαξαίηεηεο ππεξσξίεο, θαζψο νη ινηπέο αξκνδηφηεηέο ηνπ, σο ππάιιειν ο ηεο
Πεξηθέξεηαο, δελ δηαθφπηνληαη.
2.2.2 Η Πεπιθέπεια Ιονίυν Νήζυν -Π.Ε.Κεθαλληνίαρ & Π.Ε.Ιθάκηρ, αναλαμβάνει ηην εςθύνη όηι , ηο
ζηέλεσορ πος διαθέηει έσει ηην καηάλληλη εηδηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκεη κε απνηειεζκαηηθφ
ηξφπν ζηελ εθπφλεζε ησλ αλαγθαίσλ ππεξεζηαθψλ κειεηψλ θαη ηελ επίβιεςε ησλ έξγσλ γηα φζν
ρξφλν δηαξθεί ε αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο/ησλ εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο/εθηειεζηηθψλ ζπκβάζεσλ κε
ηπρφλ παξάηαζή ηεο/ηνπο.

ΑΡΘΡΟ 3
Υρονική διάρκεια ηης ζύμβαζης
Η ηζρχο ηεο ζχκβαζεο απηήο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο θαη δηαξθεί γηα δχν (2) ρξφληα .
ΑΡΘΡΟ 4
Όργανο Παρακολούθηζης ηης ζύμβαζης
Γηα ηελ νξζή παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο ζπγθξνηείηαη Κνηλή Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο, απνηεινχκελε απφ ηξία (3) κέιε, ηα νπνία είλαη: δχν εθπξφζσπνη ηεο ΠΙΝ ( έλαο
αηξεηφο θαη έλαο ππάιιεινο κε ηνπο αλαπιεξση έο ηνπο νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ην Πεξηθεξεηαθφ
πκβνχιην ηεο ΠΙΝ , β) έλαο (1) εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ άκεο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ , νη νπνίνη
νξίδνληαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ άκεο
2. Υξέε Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο ζα εθηειεί ν αηξεηφο εθπξφζσπ νο ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ
θαη ρξέε Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο, ν εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ άκεο.
Η Κοινή Δπιηροπή Παρακολούθηζης έτει ηις ακόλοσθες αρμοδιόηηηες:
α) παξαθνινπζεί ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο απηήο
β) εηζεγείηαη ζηνπο ζπκβαιιφκελνπο γηα θάζε κέηξν πνπ θξίλεη αλαγθαίν γηα ηελ βέιηηζηε
πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο
γ) ελεκεξψλεηαη γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ εθπνλεζέλησλ ππεξεζηαθψλ κειεηψλ θαη ηεο
εθηέιεζεο ησλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο πνπ απαηηνχληαη, ιφγσ ησλ δεκηψλ ποσ προθιήζεθαλ από ηο
κεζογεηαθό θσθιώλα “ΙΑΝΟΣ”.
δ) εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην γηα ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ
ηεο ζχκβαζεο δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο
ε) εμεηάδεη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εξκελεία θαη
εθαξκνγή ηεο.
Η Δπηηξνπή ζα ζπγθξνηεζεί κε Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο θαη
ζπγθαιείηαη κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 14 ηνπ
Ν.2690/99 (ΦΔΚ 45 Α ) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
Η Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ηαθηηθά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη έθηαθηα φηαλ ην δεηήζεη έζησ
θαη έλα ηαθηηθφ κέινο ηεο.
Η Δπηηξνπή ζα ζπλεδξηάδεη κε ηειεδηάζθεςε, ιφγσ ησλ έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
παλδεκίαο ηνπ covid 19 (γηα φζν θαηξφ ηζρχνπλ ηα κέηξα απηά). Όζνλ αθνξά ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη
ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 14 & 15 ηνπ Ν. 26 90/1999 , φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
ΑΡΘΡΟ 5
Σροποποιήζεις - Λοιπές ρσθμίζεις
Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο διαβαθμιδικήρ ζπλεξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη
κεηά απφ απφθαζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
Σπρφλ ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ζρεηηθέο (φπσο είλαη ηα νδνηπνξηθά θαη ηα πάζεο θχζεσο έμνδα
κεηαθίλεζεο, νη απαηηνχκελεο ππεξσξίεο ηνπ ππαιιήινπ πνπ δηαηίζεηαη, ηα απαξαίηεηα αλαιψζηκα
θ.α.) κε ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο πνπ ζα απαηηεζνχλ, ζα θαιχπηνληαη απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ άκεο ( κύπιορ ηυν έπγυν).

ΑΡΘΡΟ 6
Καηαγγελία ηης ζύμβαζης
Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ εθπιεξψλεη ή
εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ην άιιν κέξνο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε.

Η παξνχζα ζχκβαζε αθνχ αλαγλψζζεθε θαη βεβαηψζεθε γηα ην πεξηερφκελφ ηεο ππνγξάθεηαη σο
αθνινχζσο ζε δχν αληίηππα (2) απφ ηα νπνία έθαζηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζα ιάβεη έλα (1).
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ

1.

Για ηην Περιθέρεια Ιονίων Νήζων
Η ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ

ΡΟΓΗ ΚΡΑΣΑ -ΣΑΓΚΑΡΟΠΟΤΛΟΤ

2. Για ηο Γήμο άμης
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ

ΜΟΝΙΑ – ΝΔΣΗ ΓΔΡΑΙΜΟ

Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε.
-------Παξάιεηςε----------ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Ηνλίσλ Νήζσλ, απνθάζηζε:
Α) Σελ έγθξηζε ζύλαςεο θαη όξσλ ζρεδίνπ ηεο ζύκβαζεο δηαβαζκηδηθήο
ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ – Π.Δ.Κεθαιιελίαο & Γήκνπ
άκεο γηα ηε δηάζεζε ηερληθνύ πξνζσπηθνύ , εθ κέξνπο ηεο Π.Δ.Κεθαιιελίαο γηα
ηελ εθπόλεζε ππεξεζηαθώλ κειεηώλ θαη επίβιεςε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ
απνθαηάζηαζεο, ιόγσ ΗΑΝΟΤ (θαηαζθεπή ηνηρείσλ αληηζηήξημεο θ.α) ζην Γήκν
άκεο. Από ηε ζύκβαζε δελ πξνθύπηεη επηβάξπλζε ηνπ Π/Τ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ
Νήζσλ.
Σν ζρέδην ηεο ζύκβαζεο δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα
ηεο παξνύζαο εηζήγεζεο
θαη
Β) Σνλ νξηζκό δύν ζηειερώλ ηεο ΠΗΝ (έλαο αηξεηόο θαη έλαο ππάιιεινο) ( δύν
ηαθηηθά θαη δύν αλαπιεξσκαηηθά κέιε ), θαηά πξνηίκεζε εηδηθόηεηαο κεραληθνύ γηα
ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο σο εμήο :
1. Σξαπιόο ηαύξνο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Κεθαιιελίαο & Π.Δ. Ηζάθεο κε
αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ Παλαγή Γξαθνπιόγθσλα , Πεξηθεξεηαθό ύκβνπιν
Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ
2. Κεθαιιελόο Γηνλύζηνο, Αλ. Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ
Π.Δ.Κεθαιιελίαο θαη Π.Δ.Ηζάθεο κε αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηελ θέληδνπ Νίθε,
Αλ.Πξντζηάκελε Σκήκαηνο Αδεηώλ Οδήγεζεο, Γ/λζεο Μεηαθνξώλ θαη
Δπηθνηλσληώλ, Π.Δ.Κεθαιιελίαο θαη Π.Δ.Ηζάθεο.
--------Παξάιεηςε----------Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε ππνγξάθεηαη .
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε απμ. αξηζκό 154-25/23-10-2021

Ο Πρόεδρος Π..

Η Γραμμαηέας Π..

Νικόλαος Μοσζακίηης

Ολσμπία (Ολίβια) Καρδακάρη
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