
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: deyakil@otenet.gr, info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Της με αριθμό 1/2011 έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Στο Κιλκίς και στην αίθουσα Συμβουλίων της ΔΕΥΑ Κιλκίς, σήμερα στις (10)
του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε
σε έκτακτη Συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς, ύστερα από την με αριθμό
25/10-01-2011, έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της ΔΕΥΑ Κιλκίς, που
έχει δοθεί σε κάθε μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του
Ν.1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και
Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95(ΦΕΚ 113/15-06-95).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα επτά(7)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ευάγγελος, Μπαλάσκας, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
2. Χρήστος Τερζητάνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4. Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5. Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου,

αναπληρωματικό μέλος
6. Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
7. Παναγιώτης Σιδηρόπουλος, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων,

Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της έκτακτης Συνεδρίασης και άρχισε η
συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1Ο – ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.01.10.01.01.01

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Κιλκίς και
έγκριση μελέτης της προμήθειας «Προμήθεια και Εγκατάσταση
Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου
Διαρροών των Δικτύων και Εγκαταστάσεων Άντλησης, Μεταφοράς και
Διανομής Νερού Δήμου Κιλκίς»
( Απόφαση 2011.01.10.01.01.01)



Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της έκτακτης Συνεδρίασης και αναφέρθηκε
στον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος της ημερήσιας διάταξης, λόγω της
καταλυτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού και κάλεσε το Διοικητικό
Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφάσισε
ομόφωνα την συζήτηση του ανωτέρω θέματος.

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης,
αναφέρθηκε στην έγκριση της μελέτης της προμήθειας με τίτλο Προμήθεια
και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεελέγχου,
Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών των Δικτύων και Εγκαταστάσεων
Άντλησης, Μεταφοράς και Διανομής Νερού Δήμου Κιλκίς. Η ΔΕΥΑ Κιλκίς
ήδη με προφορική εντολή έχει προχωρήσει στην σύνταξη της σχετικής
μελέτης και έκδοσης απαλλαγής περιβαλλοντικών όρων για την προμήθεια
του τίτλου. Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ήδη διαθέτει σημαντική εμπειρία από τον
σχεδιασμό, υλοποίηση και λειτουργία παρόμοιων προμηθειών. Η υπηρεσία
ύδρευσης του νέου Δήμου Κιλκίς για να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της θα
πρέπει να ελέγξει το εκτεταμένο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης για το λόγο αυτό
η προμήθεια ενός τέτοιου συστήματος είναι ζωτικής σημασίας για το Δήμο
Κιλκίς.

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του
Προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το Ν.
1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95)

Αποφασίζει ομόφωνα :
1. Την έγκριση της μελέτης της προμήθειας με τίτλο Προμήθεια και

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεελέγχου,

Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών των Δικτύων και Εγκαταστάσεων

Άντλησης, Μεταφοράς και Διανομής Νερού Δήμου Κιλκίς.

2. την συμμετοχή της ΔΕΥΑ Κιλκίς ως φορέα υλοποίησης στο

Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α. πρόσκληση 2.6.α. για την παραπάνω προμήθεια.

3. την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Κιλκίς ως

ακολουθεί:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στo Κιλκίς σήμερα 10 Ιανουαρίου 2011 ημέρα Δευτέρα οι παρακάτω φορείς,

καλούμενοι στο εξής "συμβαλλόμενοι":



Α. Ο Δήμος Κιλκίς νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον κ. Ευάγγελο

Μπαλάσκα, Δήμαρχο, και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας

ως «Κύριος του Έργου»

Γ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) νόμιμα

εκπροσωπούμενη  από τον Τερζιτάνο Χρήστο Αντιπρόεδρο του Δ.Σ, και ο

οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας

Υλοποίησης» συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

Άρθρο 1
Προοίμιο

Ο Δήμος Κιλκίς, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Περιβάλλον & Αειφόρος ανάπτυξη» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2

«Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» πρόσκληση 2.6.α

προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια και Εγκατάσταση

Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου

Διαρροών των Δικτύων και Εγκαταστάσεων Άντλησης, Μεταφοράς και

Διανομής Νερού Δήμου Κιλκίς», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν

συντομίας «το Έργο».

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά

την προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της

διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων)

συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης

έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την

αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των

συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Δεδομένου ότι η δε Δ.Ε.Υ.Α.Κ. διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής

επάρκειάς του για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, που

περιλαμβάνει επιβεβαίωση τύπου Α που απαιτείται για την υλοποίηση του

Έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο

άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007 στη σύναψη της παρούσας

Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο

και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.



Άρθρο 2
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η

μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Προμήθεια και

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεελέγχου, Τηλεχειρισμού και

Ελέγχου Διαρροών των Δικτύων και Εγκαταστάσεων Άντλησης, Μεταφοράς

και Διανομής Νερού Δήμου Κιλκίς» («το Έργο») από τον Δήμο Κιλκίς στη

Δ.Ε.Υ.Α.Κ..

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την εγκατάσταση

κεντρικού σταθμού ελέγχου πλήρως εξοπλισμένου (Η/Υ, εκτυπωτές,

λογισμικά, κ.λ.π.), 61 τοπικών σταθμών ελέγχου (ΤΣΕ) Γεωτρήσεων, 8  ΤΣΕ

ενδιάμεσων αντλιοστασίων, 7  ΤΣΕ μονάδων επεξεργασίας νερού, 66  ΤΣΕ

ελέγχου δεξαμενών και εξοπλισμό συστημάτων επικοινωνίας σε όλα τα

δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Κιλκίς.

Άρθρο 3
Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της

προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 9.348.000,00 Ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και

απροβλέπτων (ανάλογα αν πρόκειται για έργο, μελέτη, προμήθεια, υπηρεσία).

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ειδικής

Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και

Αειφόρος Ανάπτυξη.

Άρθρο 4

Χρονοδιάγραμμα
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Άρθρο 5
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

1. Ο Δήμος Κιλκίς (Κύριος του έργου)
Α. Υπογράφει μαζί με τον Φορέα Υλοποίησης και τον Ανάδοχο την σύμβαση

ανάθεσης του έργου, στην οποία ρητά θα προβλέπεται ότι εκτός από τον

Φορέα Υλοποίησης, και ο Κύριος του έργου με τον Ανάδοχο είναι οι άμεσα

συμβεβλημένοι (ειδική σχέση).



Β. Διασφαλίζει την ίδια συμμετοχή του για το συγχρηματοδοτούμενο από το

ΕΠΠΕΡΑΑ σκέλος του έργου, όπως αυτό προκύπτει από την

χρηματοοικονομική ανάλυση κόστους – οφέλους και τον αναλογούντα μη

επιλέξιμο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) όταν το έργο είναι ανταποδοτικό.

Γ. Διασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους σε περίπτωση που απαιτούνται

πρόσθετες εργασίες απαραίτητες για την λειτουργία του έργου που δεν είναι

συγχρηματοδοτούμενες.

Δ. Διασφαλίζει την οικονομική διαχείριση και την διενέργεια των πληρωμών

προς τον Ανάδοχο ο οποίος εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ

φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ) στο όνομα του Κυρίου

του έργου.

Ε. Αποστέλλει στον φορέα υλοποίησης του έργου φωτοαντίγραφα των

ενταλμάτων πληρωμής του Αναδόχου που εκδίδει, για την πληρότητα του

φακέλου που διατηρεί ο Φορέας Υλοποίησης στο αρχείο του.

ΣΤ. Διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα

απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης

στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

Ζ. Παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες

που έχει στη διάθεσή του και συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του

Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.

Η. Ορίζει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της

Σύμβασης.

Θ. Διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις

δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και διαθέτει στον Φορέα Υλοποίησης

προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου.

Ι. Παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση

σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση

του Έργου.

Κ. Προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής

χρηματοδότησης του Έργου, στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν

έχει δική του ΣΑΕ

Λ. Διασφαλίζει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε

αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο

φορέα.



Μ. Συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και

την προβολή του Έργου.

2. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Φορέας
Υλοποίησης):

Α. Υπογράφει μαζί με τον Κύριο του έργου  και τον Ανάδοχο την σύμβαση

ανάθεσης του έργου, στην οποία ρητά θα προβλέπεται ότι εκτός από τον

Φορέα Υλοποίησης, και ο Κύριος του έργου με τον Ανάδοχο είναι οι άμεσα

συμβεβλημένοι (ειδική σχέση).

Β. Παραλαμβάνει από τον Ανάδοχο τα παραστατικά και τα προβλεπόμενα

από τον ΚΒΣ φορολογικά στοιχεία που αυτός εκδίδει στο όνομα του Κυρίου

του έργου, τηρεί φωτοτυπίες αυτών στο αρχείο του, τα εγγράφει στο λογιστικό

του σύστημα σε λογαριασμούς τάξεως και στη συνέχεια αποστέλλει τα

πρωτότυπα με ευθύνη του στον Κύριο του έργου, ώστε αυτός έγκαιρα να

πραγματοποιήσει τις σχετικές εγγραφές στα βιβλία του.

Γ. Ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου.

Δ. Απασχολεί και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και

ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης

του Έργου.

Ε. Κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει

στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

ΣΤ. Εκτελεί όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου

(έλεγχος πληρότητας, σύνταξη και θεώρηση προμελέτης συστήματος

τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού δικτύων και εγκαταστάσεων άντλησης,

μεταφοράς και διανομής νερού, λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και

εγκρίσεων) και την οργάνωση και τον σχεδιασμό υλοποίησης.

Ζ. Συνεργάζεται με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου

Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία

Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος

Ανάπτυξη» και προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού

Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.

Η. Υπογράφει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης

ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.

3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.



Θ. Καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.

Ι. Διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την

υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και

το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.

Κ. Ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και τα παραλαμβάνει βάσει

των σχετικών συμβάσεων.

Λ. Παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου.

Μ. Μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε

συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.

Ν. Εξασφαλίζει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου) τη χρηματοδότηση

του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση

χρηματοδότησης και για την ετήσια κατανομή πιστώσεων.

Άρθρο 6
Πόροι

Οι οικονομικές υποχρεώσεις της παρούσας προγραμματικής σύμβασης

θα καλυφθούν από πόρους του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, ΕΠΠΕΡΑΑ, ΑΞΟΝΑΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων».

Άρθρο 7
Διάρκεια

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για 3 έτη,  αρχίζει από την

υπογραφή της και λήγει την 10-01-2014.

Άρθρο 8
Όργανο παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης

Οι συμβαλλόμενοι φορείς ρητά συμφωνούν και συναποδέχονται ότι, την

παρακολούθηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, έχει η

Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής:

1. Τον Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Μπαλάσκα, Πρόεδρο της Επιτροπής

2. Τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Αποχέτευσης Κιλκίς Χρήστο Τερζιτάνο.

3. Τον Ηλία Αβραμίδη Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Αποχέτευσης Κιλκίς.

4. Τον Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Κιλκίς.



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.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό

της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ

ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη

αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που

θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί

μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη

της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και

από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν

και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό

δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των

ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του

Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις,

εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις

μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος

της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί

στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί

και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της

σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης

κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .



Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι

παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες,

λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους

τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία

της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

Άρθρο 9
Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες – Επίλυση διαφορών

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης,

οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου

και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει

στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε

θετική ή αποθετική ζημία του.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην

εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα

επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας

σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια του Κιλκίς.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα προγραμματική σύμβαση, αναγνώσθηκε

και υπογράφηκε σε τρία αντίτυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

   Για τον Δήμο Κιλκίς Για τη ΔΕΥΑ Κιλκίς

Ευάγγελος Μπαλάσκας Χρήστος Τερζιτάνος
        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ



10 Ιανουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος της
ΔΕΥΑ Κιλκίς

Τα Μέλη Υπογραφή

Χρήστος Τερζητάνος, Δημοτικός
Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος

Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός
Σύμβουλος, Μέλος

Ευάγγελος, Μπαλάσκας,
Δήμαρχος Κιλκίς

Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός
Σύμβουλος, Μέλος

Παντελής Μαιδάνογλου,
Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου,
Αναπληρωματικό μέλος,

Ιωάννης Δημητριάδης Εκπρόσωπος
Δημοτών, Μέλος

Παναγιώτης Σιδηρόπουλος,
Εκπρόσωπος Εργαζομένων, Μέλος


