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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 09/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 156/2016

ΘΕΜΑ :Έγκριση της σύναψης της Διαδημοτικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Αλμωπίας, του Δήμου Έδεσσας για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο : “Διαχειριστική
Μελέτη Δημοτικού (πρώην Κοινοτικού) Δάσους “ΠΕΤΕΡΝΙΚ” Σωσάνδρας Δήμου
Αλμωπίας” - Έγκριση των όρων της σύμβασης και ορισμός μελών της επιτροπής
παρακολούθησης.

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00΄ (7.00
μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό
23952/21-9-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά,
σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν είκοσι πέντε (25) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. Ουργαντζόγλου Απόστολος
3. Κετικίδης Ιωάννης
4. Χουρσόγλου Χρήστος
5. Μπάτσης Χρήστος
6. Γούδης Γεώργιος
7. Σαββίδης Γεώργιος
8. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
9. Βέσκος Δημήτριος
10. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
11. Δόντσος Χρήστος
12. Γεωργίου Χρήστος
13. Ρώσσης Ιωάννης
14. Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
15. Ζαχαριάδης Κων/νος
16. Πασόης Δημήτριος
17. Καλδερεμτζή Δέσποινα
18. Ιωαννίδης Ιωάννης
19. Μπαγκή Αικατέρινη
20. Παρούτογλου Νικόλαος
21. Νικολαϊδης Κων/νος
22. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
23. Μπογδάνης Μιχαήλ
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24. Ασβεστόπουλος Δημήτριος
25. Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αβραμίκας Στέφανος
2. Αμπάρη Γεωργία
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
2. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
3. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
4. Αλεξίου Σοφία- Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
5. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
6. Δέλλιος Δήμος – Τοπικής Κοινότητας Τσάκων
7. Παππάς Χρήστος - Τοπικής Κοινότητας Σαρακηνών
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι τρεις (23),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση των
πρακτικών.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη, κ.
Μπίνος Αναστάσιος και κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Η κα Αμπάρη Γεωργία, απουσίαζε δικαιολογημένα από τη συνεδρίαση.
Τα δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν τα θέματα ημερήσιας
διάταξης.
Ομόφωνα αποφασίστηκε από τα μέλη του Δ.Σ., να συζητηθεί το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης μετά το 6ο θέμα
ημερήσιας διάταξης. Στα παραπάνω θέματα απών ήταν ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σωτηριάδης Συμεών ο
οποίος δήλωσε κώλυμα συμμετοχής, σύμφωνα με το αρθρ. 99, παρ.1, του Ν.3463/2006 και παρέδωσε την Προεδρία της
συνεδρίασης για τα εν λόγω θέματα στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κα Μπαγκή Αικατερίνη.
Η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα ήταν απούσα από την συζήτηση και ψήφιση των θεμάτων:1ο ,
2ο εκτός ημερήσιας διάταξης και 1ο θέμα ημερησίας διάταξης.
Απών κατά την συζήτηση και ψήφιση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ήταν ο κ. Θεοδωρίδης
Αναστάσιος.
Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος και ο κ. Παρούτογλου Νικόλαος αποχώρησαν από την συνεδρίαση πριν την ψήφιση
του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ και ο κ. Νικολαϊδης Κων/νος αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του
2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
ου
Μετά την ψήφιση του11 θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από την συνεδρίαση ο κ. Κόγιος Ανδρέας.
ο
Μετά την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2 θέμα
ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον κ. Κετικίδη Ιωάννη , Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, ο οποίος εισηγήθηκε
το θέμα ως εξής :
“Πρόκειται για τη Διαχειριστική Μελέτη του Δημοτικού Δάσους Σωσάνδρας. Πρέπει να γίνει η Μελέτη για να μπορέσουν να
δουλέψουν οι άνθρωποι που θέλουν εκεί. Για την ορθολογική χρήση του Δάσους πρέπει να ολοκληρωθεί η μελέτη την οποία
δεν μπορούμε να αναλάβουμε ως Δήμος Αλμωπίας, γιατί δεν έχουμε το κατάλληλο προσωπικό, απευθυνόμαστε στο Δήμο
Έδεσσας γι'αυτό το λόγο. Πρέπει να υπογραφεί Διαδημοτική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Αλμωπίας και Δήμου Έδεσσας για την
εκπόνηση της Διαχειριστικής Μελέτης του Δημοτικού Δάσους Σωσάνδρας. Να εγκρίνουμε τους όρους της σύμβασης, τον
ορισμό της κας Παπαδοπούλου, Προϊσταμένης Δ/νσης για την παρακολούθηση της σύμβασης και την εξουσιοδότηση του
Δημάρχου από το Δημοτικό Συμβούλιο για την υπογραφή της Διαδημοτικής Σύμβασης με το Δήμο Έδεσσας. Έχουμε
συνεννοηθεί με το Δήμο Έδεσσας είναι ενήμεροι, περιμένουν τις δικές μας ενέργειες”.
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Σχετικά είναι τα ακόλουθα έγγραφα τα οποία τα μέλη του Δ.Σ. έλαβαν γνώση σε ηλεκτρονική μορφή :
● η με αρίθ. πρωτ. 23626/19-9-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος &
Πολεοδομίας η οποία έχει ως θέμα : “Έγκριση της σύναψης Διαδημοτικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας,
Δήμου Έδεσσας για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο : “Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού (πρώην Κοινοτικού) Δάσους
“ΠΕΤΕΡΝΙΚ” Σωσάνδρας Δήμου Αλμωπίας” -Έγκριση των όρων της σύμβασης και ορισμός μελών της επιτροπής
παρακολούθησης.” και το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
“Σχετ.
1)Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησηςΠρόγραμμας Καλλικρατης” 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.
Η Ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης του Δημοτικού Δάσους Σωσάνδρας είναι επιτακτικήκαι αναμφισβήτητη διότι το δάσος
κινδυνεύει από την παράνομη και αλόγιστη υλοτόμηση που εντάθηκε τα τελευταία χρόνια και πρέπει να προστατευτεί.
Απαιτείται, για το λόγο αυτό, η εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης για το Δημοτικό Δάσος, την οποία οΔήμος Αλμωπίας
αδυνατεί να εκπονήσει γιατί δε διαθέτει στο προσωπικό του την απαιτούμενη σχετική ειδικότητα δασολόγου ή δασοπόνου .
Για το λόγο αυτό προτείνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν.3852/10 να απευθυνθούμε στο Δήμο Έδεσσας ( σύναψη
Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας ) ο οποίος διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση με την ειδικότητα Δασολόγου και
είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο Αλμωπίας, με τη διάθεσή του στην εκπόνηση της μελέτης με τίτλο “Διαχειριστική
Μελέτη Δημοτικού (πρώην Κοινοτικού) Δάσους “ΠΕΤΕΡΝΙΚ” Σωσάνδρας Δήμου Αλμωπίας”.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α. Την έγκριση της σύναψης της Διαδημοτικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας, Δήμου Έδεσσας για την εκπόνηση της
μελέτης με τίτλο “Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού (πρώην Κοινοτικού ) Δάσους “ΠΕΤΕΡΝΙΚ” Σωσάνδρας Δήμου
Αλμωπίας.”
Β. Την έγκριση των όρων της σύμβασης και τον ορισμό της κας Παπαδοπούλου Σαπφούς, Προϊσταμένη της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, ως εκπροσώπου του Δήμου και τακτικό μέλος της επιτροπής
παρακολούθησης της Διαδημοτικής Σύμβασης, με αναπληρωτή της τον Προιστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος
Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου κο Ιατρίδη Γεώργιο.
Γ. Την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου από το Δημοτικό Συμβούλιο για την υπογραφή της Διαδημοτικής Σύμβασης με το
Δήμο Έδεσσας”
● Το Σχέδιο Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας, του Δήμου Έδεσσας για
την εκπόνηση
μελέτης με τίτλο “Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού (πρώην Κοινοτικού) Δάσους
“ΠΕΤΕΡΝΙΚ” Σωσάνδρας Δήμου Αλμωπίας”
Ακολούθησε αναλυτική διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της
ν.9/2016 συνεδρίασης, όπου μεταξύ άλλων τον λόγο πήραν ο κ Βέσκος Δημήτριος, ο κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος, η κα
Καλδερεμτζή Δέσποινα, οι οποίοι τοποθετήθηκαν και έθεσαν ερωτήσεις και κατόπιν ο εισηγητής έδωσε τις απαιτούμενες
διευκρινήσεις.
Βάσει των ανωτέρω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω σχετικά
καθώς επίσης :
• τις σχετικές διατάξεις του ν.3852/2010 & ν.3463/2006
• την διαλογική συζήτηση των μελών όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της ν. 9/2016
συνεδρίασης,
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Αποφασίζει

Ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την σύναψης της Διαδημοτικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας, Δήμου Έδεσσας για την εκπόνηση
της μελέτης με τίτλο “Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού (πρώην Κοινοτικού ) Δάσους “ΠΕΤΕΡΝΙΚ” Σωσάνδρας Δήμου
Αλμωπίας.”
Β. Εγκρίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης, ως εξής :
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Άρθρο 222 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. -Άρθρο 99 Ν. 3852/2010)
Στην Αριδαία σήμερα …/…/201.. ημέρα …………………, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:
1. Ο Δήμος Έδεσσας, που εδρεύει στην Έδεσσα και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον κ. Γιάννου Δημήτριο,
Δήμαρχο Έδεσσας, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου…………………… με αριθμό ……/201…, η
ος
οποία εκδόθηκε με την αυξημένη πλειοψηφία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (1 συμβαλλόμενος)
2. Ο Δήμος Αλμωπίας. που εδρεύει στην Αριδαία και εκπροσωπείται κατά νόμο από τον κ. Μπίνο Δημήτριο, Δήμαρχο
Αλμωπίας, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου …………………… με αριθμό ……../201.., η οποία
ος
εκδόθηκε με την αυξημένη πλειοψηφία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (2 συμβαλλόμενος - κύριος του
έργου).
Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν.3582/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησηςΠρόγραμμα 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) Την αριθμ………. /201…… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη
Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Αλμωπίας για την για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο
«Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού (πρώην Κοινοτικού) Δάσους «ΠΕΤΕΡΝΙΚ» Σωσάνδρας Δήμου Αλμωπίας»
4) Την αριθμ. ……../201…… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη
Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Έδεσσας, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική
Μελέτη Δημοτικού (πρώην Κοινοτικού) Δάσους «ΠΕΤΕΡΝΙΚ» Σωσάνδρας Δήμου Αλμωπίας» συμφωνούν,
συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης του Δημοτικού Δάσους Σωσάνδρας είναι επιτακτική και αναμφισβήτητη διότι το
δάσος κινδυνεύει από την παράνομη και αλόγιστη υλοτόμηση που εντάθηκε τα τελευταία χρόνια και πρέπει να
προστατευτεί. Απαιτείται, για το λόγο αυτό, η εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης για το Δημοτικό Δάσος, την οποία ο
Δήμος Αλμωπίας αδυνατεί να εκπονήσει γιατί δε διαθέτει στο προσωπικό του την απαιτούμενη σχετική ειδικότητα
δασολόγου ή δασοπόνου. Για το λόγο αυτό απευθύνθηκε στο Δήμο Έδεσσας, ο οποίος διαθέτει την απαιτούμενη
στελέχωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο Αλμωπίας με τη διάθεση
τεχνικού προσωπικού στην εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού (πρώην Κοινοτικού)
Δάσους «ΠΕΤΕΡΝΙΚ» Σωσάνδρας Δήμου Αλμωπίας».
ΑΡΘΡΟ 1
Σκοπός - Αντικείμενο της σύμβασης
Ο Δήμος Έδεσσας και ο Δήμος Αλμωπίας συνάπτουν μεταξύ τους την παρούσα Σύμβαση Διαδημοτικής με την οποία
διατίθεται τεχνικό προσωπικό για την εκπόνηση της μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού (πρώην Κοινοτικού)
Δάσους «ΠΕΤΕΡΝΙΚ» Σωσάνδρας Δήμου Αλμωπίας» με σκοπό την ενίσχυση της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας)
υπηρεσίας του Δήμου Αλμωπίας(κυρίου του έργου) ώστε να εκπονήσει τη διαχειριστική μελέτη για το Δημοτικό Δάσος
Σωσάνδρας.
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ΑΡΘΡΟ 2
Διαδικασία υλοποίησης της Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας
2.1 Διάθεση τεχνικού προσωπικού
Με την παρούσα Σύμβαση, ο Δήμος Έδεσσας, διαθέτει προσωπικό της (στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας), προκειμένου
να υποστηρίξουν την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αλμωπίας στην εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική
Μελέτη Δημοτικού (πρώην Κοινοτικού) Δάσους «ΠΕΤΕΡΝΙΚ» Σωσάνδρας Δήμου Αλμωπίας».
Το προσωπικό αυτό ορίζεται στον πίνακα του παραρτήματος Ι της παρούσας, ο οποίος υπογράφεται από τον Δήμαρχο. Το
προσωπικό που διατίθεται στο Δήμο Αλμωπίας υπάγεται διοικητικά μόνο ως προς την εκτέλεση των υπηρεσιακών
καθηκόντων του στον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμωπίας για τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης
με τίτλο «Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού (πρώην Κοινοτικού) Δάσους «ΠΕΤΕΡΝΙΚ» Σωσάνδρας Δήμου Αλμωπίας». Ο
προϊστάμενος της υπηρεσίας του Δήμου στην οποία υπηρετούν τα στελέχη που διατίθενται στο Δήμο Αλμωπίας συνεχίζει
να έχει την ευθύνη έγκρισης των αδειών των διατιθέμενων στελεχών. Αντίθετα οι εντολές μετακίνησης για την άσκηση
των καθηκόντων εκπόνησης της εν λόγω μελέτης, εγκρίνονται και από τα όργανα του Δήμου Αλμωπίας, τον οποίο και
βαρύνουν.
Τα στελέχη που ορίζονται στο συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος δύναται να αντικατασταθούν από αντίστοιχης
ειδικότητας στελέχη του Δήμου, όταν διαπιστώνεται από τον Δήμαρχο έκτακτη επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη.
2.2. Υποχρεώσεις συμβαλλομένων.
2.2.1. Ο Δήμος Αλμωπίας ορίζει τον υπεύθυνο για τη σύνταξη της διαχειριστικής μελέτης, ο οποίος έχει τη συνολική
ευθύνη της εκπόνησης αυτής. Η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλμωπίας 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 διαδημοτικής συνεργασίας.
2.2.2 Ο Δήμος Έδεσσας. αναλαμβάνει να διαθέσει στελέχη με κατάλληλες ειδικότητες προκειμένου να συνδράμουν με
αποτελεσματικό τρόπο στην εκπόνηση της μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού (πρώην Κοινοτικού) Δάσους
«ΠΕΤΕΡΝΙΚ» Σωσάνδρας Δήμου Αλμωπίας» για όσο χρόνο διαρκεί η εκπόνηση.
ΑΡΘΡΟ 3
Χρονική διάρκεια της σύμβασης
Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την εκπόνηση της μελέτης «Διαχειριστική
Μελέτη Δημοτικού (πρώην Κοινοτικού) Δάσους «ΠΕΤΕΡΝΙΚ» Σωσάνδρας Δήμου Αλμωπίας
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 το Δήμο Έδεσσας:
Ο/Η ………………….., με αναπληρωτή τον …………………………………………...
Β) Για το Δήμο Αλμωπίας:
Ο/Η …………………………, με …………………αναπληρωτή/ρια τον/την ………………………………….
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.
ΑΡΘΡΟ 5
Τροποποιήσεις - Λοιπές ρυθμίσεις
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας πραγματοποιείται μετά από απόφαση των
αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών.
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Τυχόν λειτουργικές δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης που θα απαιτηθούν, θα καλύπτονται από
τον ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Αλμωπίας
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 το Δήμο Έδεσσας
Για το Δήμο Άλμωπίας
Ο Δήμαρχος
Ο Δήμαρχος
Γιάννου Δημήτριος
Μπίνος Δημήτριος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Πίνακας Στελεχών του Δήμου που διατίθενται στο Φορέα Υλοποίησης για την Υλοποίηση της παρούσας.
Α/Α

Ονοματεπώνυμο
στελέχους

Ειδικότητα

Υπηρεσία
από
την
οποία
προέρχεται

Ρόλος στην υλοποίηση
της Σύμβασης

Υπογραφή Δημάρχου
Γ. Εγκρίνει τον ορισμό της κας Παπαδοπούλου Σαπφούς, Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας
και Περιβάλλοντος, ως εκπροσώπου του Δήμου και τακτικό μέλος της επιτροπής παρακολούθησης της Διαδημοτικής
Σύμβασης, με αναπληρωτή της τον Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και
Συντήρησης Πρασίνου, κ. Ιατρίδη Γεώργιο.
Δ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Μπίνο Δημήτριο, για την υπογραφή της Διαδημοτικής Σύμβασης με το Δήμο Έδεσσας.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 156/2016
………………………………………………………………………………………………………………....................
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 27-9-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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