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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΣΤΙΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  202/2019      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΠΟΡΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΔΕΣΣΑΣ» ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

 

 Σήμερα Δευτέρα 1 Ιουλίου  2019 και ώρα 20.30΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 12410/27.6.2019 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 15 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 9 Σαμλίδης Μιχαήλ 

2 Γιώγας Δημήτριος  10 Σόντρας Ιωάννης  

3 Δασκάλου Χρήστος  11 Ταμβίσκου Ευτυχία  
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4 Δημητριάδης Βασίλειος 12 Ταπαζίδης Δημήτριος 

5 Ζδρου Αικατερίνη  13 Τσιβόγλου Χρήστος  

6 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 14 Φουνταλής Μιχαήλ  

7 Πασχάλης Αλέξανδρος 15 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

8 Ρυσάφης Αντώνιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 7 Κούκος Γεώργιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 8 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 9 Μάρκου Διονύσιος 

4 Βερικούκης Χρήστος  10 Μουράτογλου Ιωάννης  

5 Δίου Αναστάσιος 11 Πέτκος Χρήστος 

6 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 12 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος προσήλθε στη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και προσήλθε κατά τη συζήτηση 

του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια 

διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέματα. 

 

O Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 12.276/26.6.2019 εισήγηση 

της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής: 

            «Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010) και το 
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άρθρο 225 του Ν 3463/2006 Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας (ΦΕΚ 114/08.06.2006 

τεύχος Α') 

2. Tην αριθ. 7258/21-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΗ937ΛΛ-ΑΨ7) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας που αφορά την ένταξη της πράξης του υπόψη έργου στον Άξονα 

Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 

πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» με προϋπολογισμό 2.432.000,00€. 

Εισηγούμαστε 

Α. την έγκριση σύναψης προγραμματικής μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της ΔΕΥΑΕ, για 

την εκτέλεση των εργασιών αποχέτευσης ομβρίων, στο πλαίσιο του έργου «Ενοποίηση 

τουριστικού με εμπορικό κέντρο Έδεσσας», προϋπολογισμού 2.432.000,00 € 

Β.   την έγκριση των όρων της σύμβασης 

Γ.  τον ορισμό του κ. Ιωάννη Καντούτση – Αρχιτέκτονα Μηχ. ΠΕ, υπάλληλο της Δ/νσης 

Προγραμματισμού του Δήμου Έδεσσας, ως εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή 

παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, που ορίζεται ως Πρόεδρος, με 

αναπληρωτή του τον κ. Σπυρίδωνα Μακατσώρη – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., 

υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας. 

Δ. την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου από το Δημοτικό Συμβούλιο για την υπογραφή της 

Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΥΑΕ. 

Το έργο «Ενοποίηση τουριστικού με εμπορικό κέντρο Έδεσσας» είναι συγχρηματοδοτούμενο 

με κωδικό ΟΠΣ 5030919 και είναι ενταγμένο στο ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020». 

Επειδή σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, η ανάληψη της νομικής δέσμευσης θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί έως 3-9-2019, θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα όλες οι διαδικασίες ώστε 

να ληφθεί η έγκριση δημοπράτησης από την Διαχειριστική Αρχή. Ως εκ τούτου, το παρόν θέμα 

υπάγεται στην  παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και πρέπει να συζητηθεί από το Δ.Σ.». 

 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το σχέδιο της Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της ΔΕΥΑΕ, για την εκτέλεση των εργασιών 

αποχέτευσης ομβρίων στο πλαίσιο του έργου «Ενοποίηση τουριστικού με εμπορικό 

κέντρο Έδεσσας»,  

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στην Πρόεδρο της ΔΕΥΑΕ κα Αικατερίνη Ζδρου, 

προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις σχετικά με το θέμα, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Κατόπιν,  δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντώνιο Ρυσάφη, 

προκειμένου να θέσει ερώτηση για το θέμα την οποία απάντησαν η Δημοτική 

Σύμβουλος κα Αικατερίνη Ζδρου και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 

Φίλιππος Γκιούρος, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω,  τις διατάξεις του  

άρθρ. 65 του Ν. 3852/2010 και του άρθρ. 100 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε 

με το Ν. 4071/2012 
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Αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας 

και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Έδεσσας (ΔΕΥΑΕ), για την 

εκτέλεση των εργασιών αποχέτευσης ομβρίων, στο πλαίσιο του έργου «Ενοποίηση 

τουριστικού με εμπορικό κέντρο Έδεσσας»,  το  σχέδιο της οποίας έχει ως εξής: 

«Στην έδρα του Δήμου Έδεσσας σήμερα στις ......./........../2019, ημέρα 

………………, οι παρακάτω φορείς που θα καλούνται στο εξής «Συμβαλλόμενοι» 

1. Ο Δήμος Έδεσσας, νόμιμα εκπροσωπούμενος στην παρούσα από τον 

Δήμαρχο Έδεσσας κ. Δημήτριο Γιάννου, και 

2. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Έδεσσας (ΔΕΥΑΕ), νόμιμα 

εκπροσωπούμενη από την πρόεδρο της κα Αικατερίνη Zδρου  

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις 

παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 περί Προγραμματικών Συμβάσεων του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης  

2. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016). «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ). 

3. Τον N.3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α’) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων –Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 

89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21-6-1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 

Συμβούλιου της 25-2-1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 

2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο της 11-12-2007 (L 

335)». 

Καθώς επίσης : 

4. Tην αριθ. 7258/21-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΗ937ΛΛ-ΑΨ7) Απόφαση Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά την ένταξη της πράξης του υπόψη έργου 

στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» με προϋπολογισμό 

2.432.000,00€. 

5. Το με αριθ. πρωτ.5762/29-5-2009 έγγραφο επιβεβαίωσης της Ενδιάμεσης 

Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με το οποίο 

επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Δήμου Έδεσσας. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698
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6. Την αριθμ. …/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΕ για την έγκριση του σχεδίου της 

Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της. 

7. Την  αριθμ. …/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας 

για την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή 

της. 

 

Συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 

 

Άρθρο 1 

Προοίμιο 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 

του Ν.3852/2010 και περιέχει: 

1. Το αντικείμενο της σύμβασης, το σκοπό και το περιεχόμενο του έργου,  

2. Τον προϋπολογισμό, τους πόρους και τα ποσά χρηματοδότησης του έργου 

3. Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 

4. Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων 

5. Τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

6. Τη σύσταση και το ρόλο της Κοινής Επιτροπής 

7. Το φορέα διαχείρισης, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων του έργου 

8. Την επίλυση διαφωνιών  

9. Τις τελικές διατάξεις 

 

Άρθρο 2: 

Αντικείμενο της Σύμβασης 

Με την υπ’ αριθμ. αριθ. 7258/21-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΗ937ΛΛ-ΑΨ7) Απόφαση 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου 

«Ενοποίηση τουριστικού με εμπορικό κέντρο Έδεσσας» από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας 

Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας 

των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 

Το έργο αφορά την ανάπλαση τμήματος του κέντρου της πόλης της Έδεσσας 

που περιλαμβάνει την τμήμα πάρκου 25ης Μαρτίου, τμήμα της οδού 25ης Μαρτίου, και 

τμήμα του σημερινού σταδίου της πόλης που περικλείεται από τις οδούς Φιλελλήνων, 

25ης Μαρτίου, Πέρδικα και Μακεδονομάχων. Στη μελέτη του έργου περιλαμβάνονται 

εργασίες κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ομβρίων. 
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Η ύδρευση, η αποχέτευση και η επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων 

αποτελούν αρμοδιότητα και υποχρεωτικό αντικείμενο των Δ Ε Υ.Α. σύμφωνα με το αρ. 1 

Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». 

Προκειμένου για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής δικτύου αποχέτευσης 

στα πλαίσια του παραπάνω έργου θα πρέπει η  Δ.Ε.Υ.Α.Ε. να παραχωρήσει στο Δήμο 

Έδεσσας την αρμοδιότητα υλοποίησής τους. Προς το σκοπό αυτό υπογράφεται η 

παρούσα Προγραμματική Σύμβαση καθ’ υπόδειξη της απόφασης ένταξης και 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Άρθρο 3: 

Πόροι & Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής 

σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες 

ευρώ (2.432.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, 

αναθεωρήσεων και απροβλέπτων. 

Η χρηματοδότηση του Έργου γίνεται από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Κεντρική Μακεδονία»με την συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ. 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών αποχέτευσης ομβρίων σύμφωνα με τη μελέτη 

του έργου ανέρχεται σε ............€. 

 

Άρθρο 4: 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων 

Ο Δήμος Έδεσσας αναλαμβάνει την υποχρέωση κατασκευής δικτύου 

αποχέτευσης ομβρίων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ενοποίηση τουριστικού με 

εμπορικό κέντρο Έδεσσας» σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Η δημοπράτηση και η 

επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας. Μετά την 

ολοκλήρωση του έργου θα παραδώσει στη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. το κατασκευασθέν τμήμα 

δικτύου σε πλήρη λειτουργία 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας είναι υποχρεωμένη να παρέχει τα απαιτούμενα δικαιώματα 

διέλευσης στον Ανάδοχο του έργου για την ομαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση του. 

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου αναλαμβάνει την ευθύνη της 

λειτουργίας του κατασκευασθέντος δικτύου. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου Η 

Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ορίζεται φορέας διαχείρισης, εκμετάλλευση και συντήρησης του και 

αναλαμβάνει κάθε δαπάνη που το αφορά. 
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Άρθρο 5: 

Χρονοδιάγραμμα έργου & Διάρκεια ισχύος της σύμβασης  

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής 

της και λήγει με την οριστική παραλαβή του έργου και την παράδοσή του σε πλήρη 

λειτουργία.  

Το χρονοδιάγραμμα του έργου προβλέπει για εργασίες: 24 μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

 

Άρθρο 6: 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται 

όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το Δημαρχείο 

Έδεσσας στην  πλατεία Αιγών 1. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :  

έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Έδεσσας, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της 

Επιτροπής με τον αναπληρωτή του 

έναν (1) εκπρόσωπο Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας με τον αναπληρωτή του  

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να 

κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής. 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η 

παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής 

σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η 

εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου 

μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση 

τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του 

χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών 

που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον 

τρόπο εφαρμογής της.  

 

Άρθρο 7: 

Αντισυμβατική Συμπεριφορά - Συνέπειες 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης που 

θεωρούνται όλοι σημαντικοί ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής 
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πίστης από οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το 

δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ζημιά τους. 

Η Σύμβαση αυτή διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά την εκτέλεση και 

ερμηνεία της σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή της 

παρούσας σύμβασης, θα λύνεται με Διαιτησία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

867 του Κ. Πολ. Οικονομίας. 

Η τοποθέτηση της διαιτησίας γίνεται για λόγους ευελιξίας και οικονομίας χρόνου. 

Τα μέρη συμφωνούν να ορισθεί ως διαιτητής μετά από αίτηση οποιουδήποτε 

από αυτά, εκπρόσωπος που θα ορισθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Έδεσσας. 

 

Άρθρο 8: 

Τελικές Διατάξεις 

Καμιά τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς 

έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μελών που στην 

προκειμένη περίπτωση είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής. 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιονδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος, ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική 

σύμβαση η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από 

οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 

συμβαλλόμενων μερών από δικαίωμα, η απαλλαγή από υποχρεώσεις τους, η 

αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτή 

την Προγραμματική Σύμβαση. 

 

Άρθρο 9: 

Έγγραφα Αναφοράς που προσαρτώνται στην Προγραμματική Σύμβαση 

Τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση 

είναι τα εξής: 

 7258/21-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΗ937ΛΛ-ΑΨ7) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας που αφορά την ένταξη της πράξης του υπόψη έργου στον Άξονα 

Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» με προϋπολογισμό 

2.432.000,00€.. 

 Η αριθμ. …/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΕ για την έγκριση του σχεδίου της 

Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της. 
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 Η  αριθμ. ..../2019. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας για 

την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της. 

 

Άρθρο 10: 

Επικύρωση Προγραμματικής Σύμβασης 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα 

μέρη και αφού αναγνώσθηκε το περιεχόμενο της σύμβασης αυτής, υπογράφεται ως 

εξής:…». 

Β. Ορίζει τον κ. Ιωάννη Καντούτση – Αρχιτέκτονα Μηχ. ΠΕ, υπάλληλο της Δ/νσης 

Προγραμματισμού του Δήμου Έδεσσας, ως εκπρόσωπο του Δήμου και Πρόεδρο της 

επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης και αναπληρωτή του τον 

κ. Σπυρίδωνα Μακατσώρη – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε., υπάλληλο της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας. 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της ανωτέρω Προγραμματικής 

Σύμβασης με την ΔΕΥΑΕ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 202/2018 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  4.7.2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης 

Βασίλειος,  Ζδρου Αικατερίνη,  Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, , 

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Πασχάλης Αλέξανδρος,   

 Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης Δημήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ   

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

 - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας 

  - Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

-  Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας  Ι. Καντούτση 

-  Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας  Σ. Μακατσώρη 

- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας Χ. Βερικούκη 
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