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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

81/2020
από το πρακτικό της 14ης/24.06.2020 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 4ο : Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς για την
παραχώρηση της χρήσης φορτηγού με αρπαγή.
Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 24.06.2020, ώρα 11:00 π.μ.
συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά
την με αριθμό πρωτοκόλλου 5306/20.06.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6
του Ν.3852/2010 (Α΄87).
Λόγω της απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Αντώνη Γκουντάρα και σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.33852/2010, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 100/2020 (ΑΔΑ:
Ω23ΦΩ6Ι-ΑΤ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής Χρήστος Σκαρκάλης.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
επτά ( 7 ) μελών ήταν:
Παρόντες
1. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 2. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
3. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Τριανταφύλλου Αθανάσιος1, αναπληρωματικό μέλος
5. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
7. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος

2

Απόντες
6. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων
των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020.
Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντώνης Γκουντάρας ενημέρωσε εγκαίρως ότι λόγω έκτακτης συνάντησης με τα μέλη των
Πολιτιστικών Συλλόγων Σκλήθρου και Ελάφου θα απουσιάσει από τη συνεδρίαση.
1
2
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4ο

Θέμα
: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς για την
παραχώρηση της χρήσης φορτηγού με αρπαγή.
Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Αγιάς όσον αφορά
την άμεση αντιμετώπιση των ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων και την
γρήγορη αποκατάστασή τους, ιδιαίτερα σε τομές με σημαντικό φόρτο κυκλοφορίας οχημάτων και την
αντιμετώπιση αυτών με εξοικονόμηση πόρων, είναι αναγκαία η παραχώρηση προς χρήση, ενός φορτηγού
αυτοκινήτου με ανατρεπόμενη καρότσα και γερανό, από το Δήμο Αγιάς στη ΔΕΥΑ Αγιάς.
Ειδικότερα, μετά από σχετικό αίτημα της ΔΕΥΑ Αγιάς (αρ. πρωτ. 5396/22-06-2020 εισερχόμενου
εγγράφου), προτείνεται από μέρους της ΔΕΥΑ Αγιάς η παραχώρηση προς χρήση, ενός φορτηγού
αυτοκινήτου με ανατρεπόμενη καρότσα και γερανό και αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 7063, μάρκας DAF
ιδιοκτησίας του Δήμου Αγιάς για τρία έτη (3) έτη, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Υπηρεσίας,
για την αποκατάσταση των ζημιών που δημιουργούνται στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων
και ομβρίων. Το φορτηγό θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για τη μεταφορά αμμοχάλικου και άμμου, για την
άμεση και γρήγορη αποκατάσταση των τομών στα σημεία που υφίστανται οι ζημιές, ώστε να μην
παρεμποδίζεται η κυκλοφορία και να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.
Το θεσμικό πλαίσιο για την παραχώρηση κατά χρήση αποτελεί η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ)
σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπου ορίζονται οι γενικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις για τη
σύναψη ΠΣ.
Ειδικότερα στην παρ 1.α του άρθρου 100 προβλέπεται: «α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και
προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση
προμηθειών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων και περιφερειών του
άρθρου 101, οι περιφερειακές ενώσεις δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών,
τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι
φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η
Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, η Ένωση Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α ………….. μπορούν να
συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο ή με την Εγνατία Οδό Α.Ε. ή με τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ή με
την Ε.Τ.Α.Δ. ή με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή μεταξύ τους ή και με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
ή δημοσίου δικαίου ή με τους φορείς των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α΄
147), μεμονωμένα ή από κοινού. ………. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Oι προγραμματικές συμβάσεις
όπου ένας εκ των συμβαλλομένων είναι ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 225».
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε με απόφασή σας:
1. Να εγκρίνετε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, μεταξύ του
Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς, για την παραχώρηση της χρήσης φορτηγού με αρπαγή, σύμφωνα με
το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης που επισυνάπτεται στην παρούσα.
2. Να ορίσετε τους δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Αγιάς, με τους αναπληρωτές τους, για την
παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης.
3. Να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγιάς, Αντώνη Ν. Γκουντάρα, για την υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και οποιουδήποτε άλλου απαραίτητου εγγράφου για την
παραχώρηση της χρήσης φορτηγού με αρπαγή.

ΑΔΑ: Ω9ΟΥΩ6Ι-ΒΛ3
Σελίδα 3 από 7

Ακολούθησαν τοποθετήσεις:
Το μέλος της Επιτροπής κ. Αθανάσιος Τριανταφύλλου, δήλωσε τα εξής:
«Η παράταξή μας εξέφρασε τις ενστάσεις της για το χρόνο διεξαγωγής της συζήτησης και το χρόνο που μας
δίνετε τις εισηγήσεις των θεμάτων. Τις αντιρρήσεις μας δεν τις λάβατε υπόψη σας.
Μη έχοντας άλλο τρόπο διαμαρτυρίας αρνούμαστε να δώσουμε θετική ψήφο ακόμα και για τα αυτονόητα.
Αντιλαμβανόμαστε ότι μας είναι εύκολο να καταψηφίσουμε το 4ο και 5ο θέμα, δύσκολο βέβαια για τα
υπόλοιπα.
Η αρνητική ψήφο μας όμως δεν έχει να κάνει με την ουσία των θεμάτων, αλλά με την πρακτική απαξίωσης της
αντιπολίτευσης και γι’ αυτό και μόνο αυτό το λόγο καταψηφίζουμε όλα τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής.
Η θέση μας αυτή παρακαλώ να συνοδεύει την αρνητική μας ψήφο σε κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης».
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1 κβ. και 100 παρ.1α του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4674/20 (Α΄53): «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις.»,
- το με αρ. πρωτ. 5396/22-06-2020 έγγραφο της ΔΕΥΑ Αγιάς
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε

Αποφασίζο υμε κατά πλειο ψηφία
1. Εγκρίνουμε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, μεταξύ του
Δήμου Αγιάς και της ΔΕΥΑ Αγιάς, για την παραχώρηση της χρήσης φορτηγού με αρπαγή, σύμφωνα με
το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης που επισυνάπτεται στην παρούσα.
2. Ορίζουμε δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Αγιάς με τους αναπληρωτές τους, για την παρακολούθηση
της Προγραμματικής Σύμβασης, εξής:
- Σκαρκάλης Χρήστος Αντιδήμαρχος, με αναπληρωτή του τον Μπαρμπέρη Πέτρο Αντιδήμαρχο.
- Ντάγκας Νικόλαος Αντιδήμαρχος, με αναπληρωτή του τον Κρανιώτη Ευάγγελο Αντιδήμαρχο
3. Εξουσιοδοτούμε τον Αντιδήμαρχο Αγιάς, Μπαρμπέρη Πέτρο (Αναπληρωτή του Δημάρχου Αγιάς), για
την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
4. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών για τις επιπλέον ενέργειες.
Καταψήφισε ο Αθανάσιος Τριανταφύλλου για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της
παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 81/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Προεδρεύων
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ
«ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»
και
«ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ»

Για την παραχώρηση χρήσης μηχανήματος έργων

[Αγιά, ……/…/2020]
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Για την παραχώρηση χρήσης μηχανήματος έργων.
Στην Αγιά, σήμερα, την ………………. ημέρα …………., οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής
«Συμβαλλόμενοι»
1. ο Δήμος Αγιάς, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον …………… και
2. Η ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον ……
Λαμβάνοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010.
Β) Την υπ. αριθμ. …. / 2020 Απόφαση του Δήμου Αγιάς
Γ) Την υπ. αριθμ. … / 2020 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ,
συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1ο : Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση είναι Προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010.
Η σύμβαση αυτή περιέχει τα εξής κεφάλαια:
1) Προοίμιο
2) Αντικείμενο της σύμβασης
3) Χώρος εργασίας μηχανημάτων
4) Πόροι-Χρηματοδότηση
5) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
6) Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
7) Κοινή Επιτροπή - Επιτροπή παραλαβής και παράδοσης μηχανημάτων
8) Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης
9) Ρήτρες-Τελικές διατάξεις
Άρθρο 2ο : Προοίμιο
Για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Αγιάς όσον αφορά
την άμεση αντιμετώπιση των ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων και την
γρήγορη αποκατάσταση τους ιδιαίτερα σε τομές με σημαντικό φόρτο κυκλοφορίας οχημάτων και την
αντιμετώπιση αυτών με εξοικονόμηση πόρων, είναι αναγκαία η παραχώρηση προς χρήση, ενός φορτηγού
αυτοκινήτου με ανατρεπόμενη καρότσα και γερανό, από το Δήμο Αγιάς στη ΔΕΥΑ Αγιάς.
Ειδικότερα, μετά από σχετικό αίτημα της ΔΕΥΑ Αγιάς (αρ. πρωτ. 5396/22-06-2020 εισερχόμενο έγγραφο),
προτείνεται από μέρους της ΔΕΥΑ Αγιάς η παραχώρηση προς χρήση, ενός φορτηγού αυτοκινήτου με
ανατρεπόμενη καρότσα και γερανό και αρθ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 7063, μάρκας DAF ιδιοκτησίας του Δήμου
Αγιάς για τρία έτη (3) έτη, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Υπηρεσίας για την αποκατάσταση
των ζημιών που δημιουργούνται στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων και
απαιτείται η μεταφορά αμμοχάλικων και άμμου για την άμεση και γρήγορη αποκατάσταση των τομών στα
σημεία που υφίστανται οι ζημιές ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία και να αποφευχθεί ο κίνδυνος
ατυχημάτων.
Άρθρο 3ο : Αντικείμενο Σύμβασης
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά ειδικότερα την από μέρους του Δήμου Αγιάς παραχώρηση
προς χρήση στη ΔΕΥΑ Αγιάς ενός φορτηγού αυτοκινήτου με ανατρεπόμενη καρότσα και γερανό και αρθ.
κυκλοφορίας ΚΗΗ 7063, μάρκας DAF ιδιοκτησίας του Δήμου Αγιάς για τρία έτη (3) έτη, για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Υπηρεσίας για την αποκατάσταση των ζημιών που δημιουργούνται
στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων και απαιτείται η μεταφορά αμμοχάλικων
και άμμου για την άμεση και γρήγορη αποκατάσταση των τομών στα σημεία που υφίστανται οι ζημιές ώστε
να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία και να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων. Η ανωτέρω παραχώρηση
δεν αποκλείει την παράλληλη χρήση και από τον Δήμο Αγιάς, εφόσον υφίσταται ανάγκη.
Άρθρο 4ο : Χώρος εργασίας
Χώρος εργασίας του φορτηγού, ορίζεται αποκλειστικά η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Αγιάς
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Άρθρο 5ο : Πόροι –Χρηματοδότηση
5.2 Ο συνολικός προϋπολογισμός της απαιτούμενης δαπάνης που θα προκύψει από το άρθρο 3 της
παρούσας σύμβασης αφορά:
5.2.1 Τα καύσιμα και τα λιπαντικά για το όχημα, θα καλυφθούν με πιστώσεις από τον προϋπολογισμό της
ΔΕΥΑ Αγιάς.
5.2.2 Οι τυχόν συντηρήσεις και επισκευές που θα προκύψουν, για το ανωτέρω όχημα, θα καλυφθούν με
πιστώσεις που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Αγιάς.
5.2.3 Οι δαπάνες για τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο του οχήματος από την αρμόδια υπηρεσία Κ.Τ.Ε.Ο.
(Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων), από το Δήμο Αγιάς
5.2.4. Τα ασφάλιστρα και τα τέλη κυκλοφορίας, με δαπάνη του Δήμου Αγιάς στην κατοχή του οποίου
ανήκει το όχημα και δεν προβλέπεται να επιφέρουν καμιά μεταβολή στους προϋπολογισμούς των φορέων.
Άρθρο 6ο : Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Η υλοποίηση της παρούσας θα αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη και θα
διαρκέσει για τρία (3) χρόνια..
Άρθρο 7ο : Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
7.1 Η ΔΕΥΑ Αγιάς αναλαμβάνει:
7.1.1 Να χρησιμοποιήσει το μηχάνημα έργων αποκλειστικά εντός της Διοικητικής περιφέρειας του Δήμου
Αγιάς.
7.1.2 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και όπου θα κριθεί από την αρμόδια υπηρεσία, απαραίτητη η χρήση
του οχήματος, η ΔΕΥΑ Αγιάς να διαθέτει αμέσως το μηχάνημα στο Δήμο Αγιάς.
7.1.3 Να παραδώσει το όχημα μετά τη λήξη της παρούσας στην κατάσταση που το είχε παραλάβει.
7.1.4 Τις δαπάνες των καυσίμων και λιπαντικών, της συντήρησης και επισκευής, ενημερώνοντας ανελλιπώς
τα βιβλία του μηχανήματος.
7.1.5 Την έκδοση διαταγών κίνησης του μηχανήματος καθώς και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων,
αποφάσεων κλπ. που απαιτούνται για την υλοποίηση της παρούσας και σύμφωνα με όσα απορρέουν από
αυτή και τις συναφείς ισχύουσες διατάξεις.
7.1.6 Να ορίσει εκπροσώπους του, ως μέλη της Κοινής Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους.
7.1.7 Να ορίσει τα μέλη του στην επιτροπή παραλαβής και παράδοσης του μηχανήματος, με τους
αναπληρωτές τους.
7.2 Ο Δήμος Αγιάς αναλαμβάνει:
7.2.1 Να παραχωρήσει προς χρήση χωρίς καταβολή μισθώματος, τον ανωτέρω όχημα στη ΔΕΥΑ Αγιάς.
7.2.2 Να παράσχει στη ΔΕΥΑ Αγιάς, οποιαδήποτε βοήθεια και πληροφορία στα πλαίσια της παρούσας
σύμβασης για την υλοποίησή της.
7.2.3 Όπου απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών φορέων για την υλοποίηση της σύμβασης, να
παρεμβαίνει κατάλληλα και να συντονίζει τις ενέργειες των μερών προς τους φορείς αυτούς.
7.2.4 Να ορίσει εκπροσώπους του, ως μέλη της Κοινής Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους.
7.2.5 Να ορίσει τα μέλη του στην επιτροπή παραλαβής και παράδοσης του μηχανήματος, με τους
αναπληρωτές τους.
Άρθρο 8ο Κοινή Επιτροπή – Επιτροπή παραλαβής και παράδοσης του μηχανήματος.
8.1 Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης αυτής συνιστάται όργανο με την επωνυμία «Κοινή
Επιτροπή» για την διάρκεια υλοποίησης της παρούσας. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη,
τα οποία ορίζονται ως εξής: (α) δύο (2) εκπρόσωπους του Δήμου Αγιάς με τους αναπληρωτές τους, που
ορίζονται με απόφαση του Δημ.. Συμβουλίου (β) Έναν (1) εκπρόσωπο από την ΔΕΥΑ Αγιάς με τον
αναπληρωτή του, που ορίζεται με απόφαση Δ.Σ ΔΕΥΑ Αγιάς. Αμέσως μετά την υπογραφή της παρούσας
σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέλη πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της
Κοινής Επιτροπής και τους αναπληρωτές τους.
8.2 Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η
υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των
συμβαλλόμενων μερών, η διαπίστωση δυσλειτουργιών, βλαβών και ζημιών του μηχανήματος και εισήγηση
για επιδιόρθωση κλπ. Για όλα τα ανωτέρω κρατούνται πρακτικά που κοινοποιούνται άμεσα στα δύο
συμβαλλόμενα μέρη.
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8.3 Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής θα είναι εκπρόσωπος του Δήμου Αγιάς. Η Επιτροπή συγκαλείται από
τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
8.4 Η Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την ορθή πορεία της εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας
και παρεμβαίνει με υποδείξεις της για την αντιμετώπιση των εντοπιζόμενων προβλημάτων.
8.5 Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την παραπομπή όλων των διαφορών, που είναι δυνατόν να προκύψουν
από την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας σύμβασης στη διαιτησία και για την παραλαβή και
παράδοση του οχήματος.
Άρθρο 9ο : Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης
9.1 Η Διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται, αμέσως μετά την υπογραφή της παρούσης για τρία
(3) χρόνια και για παραχώρηση του οχήματος. Ο παραπάνω χρόνος δύναται να παραταθεί με σχετική
απόφαση και των δύο συμβαλλομένων μερών.
Άρθρο 10ο : Ρήτρες-Τελικές Διατάξεις
10.1 Σε περίπτωση μη τηρήσεως των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης από την ΔΕΥΑ,
τούτος υποχρεούται να επιστρέψει στο Δήμο το όχημα.
10.2 Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς να εγκρίνεται και να
υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη
εισήγηση της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 8 της παρούσας.
10.3 Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή
η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο
μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από
υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων σε συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από την
παρούσα Προγραμματική Σύμβαση. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα
συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη, αφού αναγνώστηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε δύο (2)
Πρωτότυπα και κάθε μέρος λαμβάνει από ένα (1).
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ
……..
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ
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