ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΚ9-ΗΩΡ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 12/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 167/2011
«Πεξί εγθξίζεσο ησλ όξσλ Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κε ηελ Γ.Δ.Τ.Α. πάξηεο γηα
ηε κεηαθνξά ησλ ιπκάησλ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο
θαη δηάζεζεο ιπκάησλ πάξηεο – εμνπζηνδόηεζε Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο –
Οξηζκόο εθπξνζώπνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηελ επηηξνπή παξαθνινύζεζεο»
ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 27 ηνπ κελόο Ηνπλίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Γεπηέξα θαη
ώξα 18,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο,
ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 12/22-06-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία
επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010
(ΦΔΘ Α' 87).
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη ηέζζεξα (24) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνύινο πύξνο πξόεδξνο
1. Καξνύζεο Υαξάιακπνο
2.
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
2. Υαξακήο Αληώληνο
3.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
3. Σζάθνο Θσλζηαληίλνο
4.
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
5.
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
6.
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
7.
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
8.
Ιύξαο Υαξάιακπνο
9.
Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο
10. Πεηξάθεο Υξήζηνο
11. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.
12. νπξιάο Ησάλλεο
13. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
14. ηαζάθεο Παλαγηώηεο
15. Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
16. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
17. Κηραιόπνπινο Κηραήι
18. Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
19. Παπαδάθεο Γεώξγηνο
20. Σζάθνο Πέηξνο
21. Υξηζηάθνο ηαύξνο
22. Κέληεο Γεώξγηνο
23. Θξππσηόο Παλαγηώηεο
24. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Ζ πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Σξηρείιε.
Από ηνπο πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Θνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Θ.
Κνιάσλ, Φπρνγπηόο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγγειώλαο, Κάξθνο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ,
Κπίιηαο Γεώξγηνο Σ.Θ. Αγίνπ Ληθνιάνπ Κνλ/ζίαο, Κπαηζάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. Αγίσλ Απνζηόισλ,
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Καθξήο Θεόδσξνο Σ.Θ. Αζσπνύ, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Θ. Διαίαο, Σδεξεθόο Αλάξγπξνο Σ.Θ. Θάησ
Θαζηαληάο, Ρακάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. Θνπιεληίσλ, Καλίθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. Ιακπνθάκπνπ, Αξηηληόο
Παλαγηώηεο Σ.Θ. Ιηξώλ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Κεηακόξθσζεο, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο
Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθνο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Λνκίσλ, Θαξνύλεο Κηραήι Σ.Θ. Παθίσλ,
Θαινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Θ. Παληαλάζζεο, αξγθάλεο Γεώξγηνο Σ.Θ. πθέαο, Γειήγηαλλεο
Πέηξνο Σ.Θ. Φαξαθινύ.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε
ησλ πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην επόκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Η. νπξιά, ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
Ο Γήκνο Κνλεκβαζηάο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο δηάζεζεο ησλ
βνζξνιπκάησλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Βνηώλ, Κνιάσλ, Αζσπνύ θαη Εάξαθα αληίζηνηρα,
ειιείςεη Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο Ιπκάησλ, πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηε ζύλαςε
πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Λ. 3463/2006 (Θύξσζε Γεκνηηθνύ θαη
Θνηλνηηθνύ Θώδηθα) κε ηε Γ.Δ.Τ.Α. πάξηεο.
ην πιαίζην απηό θαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην πξόβιεκα γηα ην ηξέρνλ έηνο,
έρεη δεηεζεί από (αξηζ. πξση. 13553/2011 έγγξαθν) ηε Γ.Δ.Τ.Α πάξηεο λα καο ελεκεξώζεη
ζρεηηθά γηα ην πνζό ηεο δαπάλεο πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί από ην Γήκν καο πξνθεηκέλνπ
αληηκεησπηζηεί ην πξόβιεκα έσο 31-12-2011 θαη ην πνζό πνπ ζα θαηαβάιιεηαη αλά βπηίν από
θάζε ελδηαθεξόκελν.
Ζ Γ.Δ.Τ.Α πάξηεο κε ην αξηζ. πξση. …………/2011 καο γλώξηζε όηη δύλαηαη λα ππνδερζεί
ηα βνζξνιύκαηα ησλ ελνηήησλ ηνπ Γήκνπ καο κε ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο:
α) Ζ δαπάλε γηα ηελ απόξξηςε ησλ ιπκάησλ ζα αλέξρεηαη ζε 5.000,00 € κε ΦΠΑ έσο 31-122011 θαη
β) Γηα θάζε βπηίν αλεμαξηήηνπ ρσξεηηθόηεηαο πνπ ζα ελαπνηίζεηαη από ηνλ κεηαθνξέα ζηηο
εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ πάξηεο ζα θαηαβάιιεηαη πνζό 79,83 € πιένλ ΦΠΑ.
Ζ Γ.Δ.Τ.Α πάξηεο κε ηελ Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε αλαιακβάλεη :
α) Σελ ππνρξέσζε λα επηηξέπεη ηελ απόξξηςε ησλ ιπκάησλ ηνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Βνηώλ,
Κνιάσλ, Αζσπνύ θαη Εάξαθα αληίζηνηρα ηνπ
Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζηηο Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο Ιπκάησλ πάξηεο,
β) Απνζηνιή ζην Γήκν Κνλεκβαζηάο, κεληαίσο θσηναληίγξαθα ησλ δειηίσλ απνζηνιήο θαη
απνδείμεσλ είζπξαμεο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηώλεηαη ε απόξξηςε ησλ ιπκάησλ ζηηο
Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ πάξηεο θαη
γ) ε πεξίπησζε πνπ γηα ηερληθνύο ιόγνπο θαη γηα θάπνην δηάζηεκα δελ ιεηηνπξγνύλ νη
Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο Ιπκάησλ, ε Γ.Δ.Τ.Α. πάξηεο ζα ελεκεξώλεη έηζη
ώζηε λα κελ κεηαθέξνληαη ηα βνζξνιύκαηα.
Ο αληηζπκβαιιόκελνο Γήκνο Κνλεκβαζηάο, κε ηελ Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε έρεη
ππνρξέσζε:
α) Όπσο θαηαβάιιεη ζηε Γ.Δ.Τ.Α πάξηεο κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο ην πνζό ησλ πέληε
Υηιηάδσλ Δπξώ κε Φ.Π.Α (5.000,00 κε Φ.Π.Α) γηα παξνρή ππεξεζηώλ έσο 31-12-2011,
β) Ο κεηαθνξέαο ιπκάησλ είλαη ππνρξεσκέλνο γηα θάζε βπηίν αλεμαξηήηνπ ρσξεηηθόηεηαο πνπ
ζα ελαπνηίζεηαη ζηηο Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ πάξηεο λα θαηαβάιιεη ην πνζό
ησλ εβδνκήληα ελλέα επξώ θαη νγδόληα ηξία ιεπηά πιένλ Φ.Π.Α (79,83 πιένλ Φ.Π.Α).
Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο-ηελ
εμνπζηνδόηεζε ηνπ θ. Γήκαξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο–ηνλ νξηζκό εθπξνζώπνπ κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ γηα ζπκκεηνρή ζηελ επηηξνπή παξαθνινύζεζεο .
Ζ δαπάλε ζα βαξύλεη ζρεηηθό θσδηθό ηνπ Π/Τ 2011 Θ.Α.006736.005.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε
ηνπ, ην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 3614/2007 θαη
ηηο όκνηεο ησλ άξζξσλ 65 θαη 100 ηνπ Λ. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη νκόθσλα

Δγθξίλεη ηελ ππνγξαθή Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κε ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο
Απνρέηεπζεο πάξηεο (Γ.Δ.Τ.Α..), γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε θαη ηνπο
όξνπο απηήο σο εμήο:
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ
ηε πάξηε
ζπκβαιιόκελνη:

ζήκεξα

ηελ...................εκέξα

……………..........,

νη

παξαθάησ

Αθελόο κελ,

Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πάξηεο, ε νπνία εδξεύεη
ζηελ πάξηε (Γθνξηζνιόγνπ 52 Σ.Θ 231 00) ζα θαιείηαη ζηα επόκελα Γ.Δ.Τ.Α. θαη
εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ Πξόεδξν ηεο ΓΔΤΑ θ. Γεκεηξόπνπιν Υξήζην, θάηνηθν
πάξηεο.

Καη αθεηέξνπ δε ,

Ο Γήκνο Μνλεκβαζηάο Λαθσλίαο, ν νπνίνο εδξεύεη ζηνπο Κνιάνπο θαη
εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ην Γήκαξρν θ. Ζξαθιή Γ. Σξηρείιε.

Έρνληαο ππόςε :

1. Σελ αξηζ. ……/2011 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.
2. Σελ αξηζ. ......./2011, απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ
Κνλεκβαζηάο.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Λ. 3463/2006
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Λ. 3852/2010

Γήκνπ

ζπκθσλνύλ ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα παξαθάησ:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ηα πιαίζηα αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο δηάζεζεο ησλ βνζξνιπκάησλ ηεο
Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Βνηώλ, Κνιάσλ, Αζσπνύ θαη Εάξαθα αληίζηνηρα ηνπ Γήκνπ
Κνλεκβαζηάο, ειιείςεη Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο Ιπκάησλ, θαηόπηλ
απνθάζεσλ ηνπ Γ. Κνλεκβαζηάο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Γ.Δ.Τ.Α. αληίζηνηρα,
θαηαξηίδεηαη πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ
Λ. 3463/2006 (Θύξσζε Γεκνηηθνύ θαη Θνηλνηηθνύ Θώδηθα) θαη ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Λ.
3852/2010.

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

Κε ηελ παξνύζα πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε επηδηώθεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ
ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ γηα ηελ κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ ιπκάησλ ηεο Γεκνηηθήο
Δλόηεηαο Βνηώλ, Κνιάσλ, Αζσπνύ θαη Εάξαθα αληίζηνηρα Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζηηο
Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο Ιπκάησλ πάξηεο.

ΑΡΘΡΟ 2
ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

θνπόο ηεο παξνύζαο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο είλαη ε επίβιεςε εθηέιεζεο ηεο
κεηαθνξάο θαη δηάζεζε ησλ ιπκάησλ ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Βνηώλ, Κνιάσλ, Αζσπνύ
θαη Εάξαθα αληίζηνηρα ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο, ζηηο Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο θαη
Γηάζεζεο Ιπκάησλ πάξηεο.
Ζ παξνύζα πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε πεξηέρεη:
Σν λνκηθό πιαίζην ηεο ζύκβαζεο
Σν αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο.
Σν ζθνπό θαη ην πεξηερόκελν ηεο ζύκβαζεο
Σηο ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ.
Σνλ πξνϋπνινγηζκό θαη ηνπο πόξνπο ρξεκαηνδόηεζεο.
Σν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο.
Σηο ξήηξεο θαη
Σειηθέο δηαηάμεηο.

ΑΡΘΡΟ 3
ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ - ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Ζ Γ.Δ.Τ.Α πάξηεο κε ηε παξνύζα αλαιακβάλεη:

3

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΚ9-ΗΩΡ
α) Σελ ππνρξέσζε λα επηηξέπεη ηελ απόξξηςε ησλ ιπκάησλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο
Βνηώλ, Κνιάσλ, Αζσπνύ θαη Εάξαθα αληίζηνηρα ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο
ζηηο
Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ πάξηεο.
β) Απνζηνιή ζην Γήκν Κνλεκβαζηάο, κεληαίσο θσηναληίγξαθα ησλ δειηίσλ απνζηνιήο
θαη απνδείμεσλ είζπξαμεο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηώλεηαη ε απόξξηςε ησλ ιπκάησλ ησλ
Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Βνηώλ, Κνιάσλ, Αζσπνύ θαη Εάξαθα αληίζηνηρα Γήκνπ Κνλεκβαζηάο
ζηηο Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ πάξηεο
Ο αληηζπκβαιιόκελνο Γήκνο Μνλεκβαζηάο , ππνρξενύηαη:
α) όπσο θαηαβάιιεη ζηε Γ.Δ.Τ.Α. κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο ην πνζό ησλ Πέληε

ρηιηάδσλ επξώ κε Φ.Π.Α 23% (5.000,00€ κε Φ.Π.Α 23%) γηα παξνρή ππεξεζηώλ
έσο 31-12-2011,

β) Ο κεηαθνξέαο ιπκάησλ είλαη ππνρξεσκέλνο γηα θάζε βπηίν αλεμαξηήηνπ ρσξεηηθόηεηαο
πνπ ζα ελαπνηίζεηαη ζηηο Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ πάξηεο λα θαηαβάιιεη ην
πνζό ησλ εβδνκήληα ελλέα επξώ θαη νγδόληα ηξία ιεπηά πιένλ Φ.Π.Α (79,83 € πιένλ
Φ.Π.Α)

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ – ΠΟΡΟΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ Πέληε Υηιηάδσλ Δπξώ
(5.000,00 €) θαη ζα δηαηεζεί από ηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2011 ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο
κε Κ.Α.006736.005.

ΑΡΘΡΟ 5
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ –ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Ζ παξνύζα πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε έρεη δηάξθεηα έσο 31-12-2011 αξρνκέλεο από
ηελ ππνγξαθή ηεο.
ε πεξίπησζε πνπ γηα ηερληθνύο ιόγνπο θαη γηα θάπνην δηάζηεκα δελ ιεηηνπξγεί ε
κνλάδα βνζξνιπκάησλ ν πξώηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ (ΓΔΤΑ) ζα ελεκεξώζεη έηζη ώζηε
λα κελ κεηαθέξνληαη βνζξνιύκαηα ζηηο Δ.Δ.Ι. πάξηεο.
Πηζαλόηεηα κεηαβνιήο ηνπ ρξόλνπ ζα αληηκεησπίδεηαη θάζε θνξά κεηά από
ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ.

ΑΡΘΡΟ 6
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ

Σα ζπκβαιιόκελα κέξε γηα ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ
όξσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο νξίδνπλ Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο. Ζ Δπηηξνπή
Παξαθνινύζεζεο απνηειείηαη από 3 κέιε, εθπξνζώπνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ θαη
εηδηθόηεξα:
Έλαλ εθπξόζσπν ηεο Γ.Δ.Τ.Α.., πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
Δθπξόζσπνο νξίδεηαη ν Πξόεδξνο ΓΔΤΑ θ. Γεκεηξόπνπινο Υξήζηνο, κε λόκηκν
αλαπιεξσηή ηνλ Γ/ληή Γ.Δ.Τ.Α. πάξηεο θ. Ζιία Σξαθάθε.
Έλαλ εθπξόζσπν ησλ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α., πνπ νξίδεηαη κε ην
αλαπιεξσηή ηνπ. Δθπξόζσπνο νξίδεηαη ν θ. Γεώξγηνο Ιαδαξάο, κε λόκηκν αλαπιεξσηή ηνπ
ηνλ θ Γεκήηξην Θνπξαληή.
Έλαλ εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
Δθπξόζσπνο νξίδεηαη ν Αληηδήκαξρνο θ. Ησάλλεο νπξιάο, κε λόκηκν αλαπιεξσηή ηνπ ην
δεκνηηθό ζύκβνπιν θ. ηαύξν Υξηζηάθν.
Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο, νξίδεηαη εθ πξννηκίνπ ν εθπξόζσπνο
ηεο Γ.Δ.Τ.Α..
Έξγν ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο είλαη ε πινπνίεζε ηεο
Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο, ε επνπηεία ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνβιεπόκελσλ ελεξγεηώλ σο
ζπλόινπ θαη ε ιήςε απνθάζεσλ γηα θάζε δήηεκα πνπ ηπρόλ δελ ξπζκίδεηαη κε ηε
ζύκβαζε.

ΑΡΘΡΟ 7
ΡΗΣΡΔ

Θάζε δηαθνξά πνπ ηπρόλ πξνθύςεη κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ πνπ αθνξά ηελ
εθηέιεζε θαη ηελ εξκελεία ηεο ζύκβαζεο θαη πνπ δελ δηεπζεηείηαη από ηελ Θνηλή Δπηηξνπή
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ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΚ9-ΗΩΡ
Παξαθνινύζεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ζα ιύλεηαη κε Γηαηηεζία ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 867 ηνπ θ. Πνι. Γηθνλνκίαο.
Ζ ηνπνζέηεζε ηεο δηαηηεζίαο γίλεηαη γηα ιόγνπο επειημίαο θαη νηθνλνκίαο ρξόλνπ.
Οη δηαηηεηέο ζα νξίδνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 867 ηνπ θώδηθα Πνιηηηθήο
Γηθνλνκίαο.

ΑΡΘΡΟ 8
ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

1. Ζ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ θαη από ηνπο δύν ζπκβαιινκέλνπο θαη ηεο
ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ζεκαίλεη θαη ηε ιύζε ηεο παξνύζαο.
2. Θακία ηξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο απηήο δελ αλαγλσξίδεηαη ρσξίο ηελ έγθξηζε θαη
ησλ δύν ζπκβαιινκέλσλ.
3. Ζ παξνύζα ζύκβαζε ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη ζε δπν (2) αληίηππα εθ ησλ
νπνίσλ ην έλα ζα δνζεί ζηε Γ.Δ.Τ.Α. πάξηεο θαη ην άιιν ζην Γήκν Κνλεκβαζηάο.
Γηα ηε Γ.Δ.Τ.Α πάξηεο
Γεκεηξόπνπινο Υξήζηνο

Γηα ην Γήκν Μνλεκβαζηάο
Σξηρείιεο Ηξαθιήο

Ο θ. Υξηζηάθνο είπε λα γίλεη δηαπξαγκάηεπζε γηα 50 € θαη όρη 59 €.
Ο θ. Ληθνιηλάθνο είπε όηη πξώην κέιεκα γηα ηνπο Κνιάνπο είλαη ε απνρέηεπζε ησλ
ιπκάησλ. Τπ’ αξηζκόλ έλα δήηεκα πνπ έρεη ζέζεη ην Σνπηθό. Πξνζπάζεηεο γηα έληαμε ηνπ
έξγνπ.
Ο θ. Καζηνξόπνπινο είπε λα αμηνπνηεζεί ν βηνινγηθόο ηεο Κνλεκβάζηαο πξνο
όθεινο όισλ ζην λέν Γήκν. Λα βξεζεί ιύζε αμηνπνίεζεο ησλ λεξώλ γηα άξδεπζε,
ζηαδηαθά λα ιεηηνπξγήζεη ην ζύζηεκα απηό.
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 167/2011.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Κέιε
Αβδνύινο πύξνο
Κέληεο Γεώξγηνο
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
Ιύξαο Υαξάιακπνο
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.
νπξιάο Ησάλλεο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηώηεο
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Κηραιόπνπινο Κηραήι
Κνιάνη 04-07-2011
Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο
Παπαδάθεο Γεώξγηνο
Σζάθνο Πέηξνο
Υξηζηάθνο ηαύξνο
Παπαδάθε Δπγελία
Θξππσηόο Παλαγηώηεο
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
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