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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  249/2018      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ Τ.Κ. ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΥΚΩΝ Τ.Κ. ΣΩΤΗΡΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ» ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

 

 Σήμερα Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 18.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 16.681/21.9.2018 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 21 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Πέτκος Χρήστος  
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3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Βερικούκης Χρήστος  15 Σαμλίδης Μιχαήλ 

5 Γιώγας Δημήτριος  16 Σόντρας Ιωάννης  

6 Δασκάλου Χρήστος  17 Ταμβίσκου Ευτυχία  

7 Δημητριάδης Βασίλειος 18 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Δίου Αναστάσιος 19 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Ζδρου Αικατερίνη  20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Μάρκου Διονύσιος 

2 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 5 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Κούκος Γεώργιος 6 Ταπαζίδης Δημήτριος 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ταπαζίδης προσήλθε στη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση αν και προσκλήθηκε νόμιμα δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται 

στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Άγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης 

β. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραμπάσης 

γ. Άρνισσας κ. Κυριάκος Χατζηγεωργούδης 

δ. Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της 

Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού κ. Νικόλαος Μούκας για τα θέματα που 

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Τοπικών 

Κοινοτήτων: 

α.  Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 
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β. Πλατάνης κ. Πέτρος Πασλαμούσκας 

γ. Ριζαρίου κ. Κων/νος Δημητριάδης 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η 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. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 19.9.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & 

Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής: 

Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η συνεργασία των δύο συμβαλλόμενων μερών 
προκείμενου να υποστηριχθεί η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΕ στην ανάθεση και υλοποίηση 
του έργου «Επεμβάσεις για τη λειτουργική αναβάθμιση και βελτίωση υδραγωγείων Τ.Κ. 
Φλαμουριάς και οικισμού Λύκων Τ.Κ. Σωτήρας Δήμου Έδεσσας». Η ΔΕΥΑΕ είναι ο Κύριος 
του έργου και Φορέας Κατασκευής. Ο Δήμος Έδεσσας θα διαθέσει τέσσερις (4) τεχνικούς 
υπαλλήλους οι οποίοι θα συνδράμουν στην επίβλεψη του έργου. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

i. Την έγκριση υπογραφής της σύμβασης συνεργασίας με τη ΔΕΥΑ Έδεσσας για την 
εκτέλεση του έργου «Επεμβάσεις για τη λειτουργική αναβάθμιση και βελτίωση 
υδραγωγείων Τ.Κ. Φλαμουριάς και οικισμού Λύκων Τ.Κ. Σωτήρας Δήμου Έδεσσας», 
σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο. 

ii. Τον ορισμό ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως εκπροσώπων του 
Δήμου Έδεσσας στην Επιτροπή Παρακολούθησης 

iii. Την διάθεση των παρακάτω στελεχών της Τ.Υ. του Δήμου  

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Ρόλος στην υλοποίηση 
της Σύμβασης 

1 Ηλίας Γκουγιάννος Ηλεκτρολόγος Μηχ. ΠΕ Προϊστάμενος Δ/νουσας 
Υπηρεσίας 

2 Σπύρος Μακατσώρης Ηλεκτρολόγος Μηχ. ΤΕ Μέλος Επιτροπής ΠΠΑΕ 

3 Χριστίνα Ασημακοπούλου Πολιτικός Μηχ. ΠΕ Μέλος Επιτροπής ΠΠΑΕ 

4 Γεώργιος Γρεβενάρης Αρχιτέκτων ΠΕ Μέλος Επιτροπής ΠΠΑΕ 

 

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

Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΥΑ  Έδεσσας, για την εκτέλεση του έργου με 

τίτλο «Επεμβάσεις για τη λειτουργική αναβάθμιση και βελτίωση υδραγωγείων Τ.Κ. 

Φλαμουριάς και οικισμού Λύκων Τ.Κ. Σωτήρας Δήμου Έδεσσας» και έδωσε το λόγο 
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στην Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΕ κα Αικατερίνη Ζδρου, η οποία έδωσε τις απαραίτητες 

διευκρινήσεις.   

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρήστο Τσιβόγλου,  

προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του για το θέμα, 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, το με αριθμ. 

πρωτ. 1928/18.9.2018 αίτημα της ΔΕΥΑΕ, την αριθμ. 73/2018 απόφαση του Δ.Σ. της 

ΔΕΥΑΕ, τις διατάξεις του  άρθρ. 65 του Ν. 3852/2010 και του άρθρ. 100 του Ν. 3852/2010 

όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/2012 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου  Έδεσσας και 

της ΔΕΥΑ  Έδεσσας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Επεμβάσεις για τη λειτουργική 

αναβάθμιση και βελτίωση υδραγωγείων Τ.Κ. Φλαμουριάς και οικισμού Λύκων Τ.Κ. 

Σωτήρας Δήμου Έδεσσας», το  σχέδιο της οποίας έχει ως εξής: 

«Στην Έδεσσα, σήμερα …/…/2018 ημέρα …………………, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:  

1.  Η ΔΕΥΑ Έδεσσας που εδρεύει στην οδό 18ης Οκτωβρίου 18 στην Έδεσσα και 

εκπροσωπείται κατά νόμο από την Ζδρου Αικατερίνη, Πρόεδρο Δ.Σ., σύμφωνα με 

την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας με αριθμό 204/2014  η οποία 

εκδόθηκε με την αυξημένη πλειοψηφία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις 

(1ος συμβαλλόμενος) 

2. Ο Δήμος Έδεσσας, που εδρεύει στην Πλ. Αιγών στην Έδεσσα και εκπροσωπείται κατά 

το νόμο από τον Γιάννου Δημήτριο, Δήμαρχο Έδεσσας, (2ος συμβαλλόμενος - 

κύριος του έργου).  

Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 100, 205 και 206 αυτού.  

2.  Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Τον Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α') » και ειδικότερα το άρθρο 74 

4. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') » και ειδικότερα το άρθρο 44 

http://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4483__17_fek_107__31-07-2017_teyxos_a/
http://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4483__17_fek_107__31-07-2017_teyxos_a/
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5. Το γεγονός ότι είναι κοινή εκτίμηση τόσο της ΔΕΥΑ Έδεσσας όσο και του Δήμου 

Έδεσσας ότι είναι αναγκαίο να συνενώσουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση της 

πράξης «Επεμβάσεις για τη λειτουργική αναβάθμιση και βελτίωση υδραγωγείων Τ.Κ. 

Φλαμουριάς και οικισμού Λύκων Τ.Κ. Σωτήρας Δήμου Έδεσσας» 

6. Την αριθμ 73/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΕ, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη 

Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας με το Δήμο Έδεσσας για την υποστήριξη 

υλοποίησης της πράξης «Επεμβάσεις για τη λειτουργική αναβάθμιση και βελτίωση 

υδραγωγείων Τ.Κ. Φλαμουριάς και οικισμού Λύκων Τ.Κ. Σωτήρας Δήμου Έδεσσας» 

7. Την αριθμ. ……../201…… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, με την 

οποία εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας με τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 

για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης «Επεμβάσεις για τη λειτουργική 

αναβάθμιση και βελτίωση υδραγωγείων Τ.Κ. Φλαμουριάς και οικισμού Λύκων Τ.Κ. 

Σωτήρας Δήμου Έδεσσας» 

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η ΔΕΥΑ Έδεσσας δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της 

επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη στο υπομέτρο 19.2 «Στήριξη της υλοποίησης 

δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 

(CLLD/LEADER) του μέτρου 19¨»Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 

(CLLD/LEADER) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Για παρεμβάσεις 

δημόσιου χαρακτήρα στη Π.Ε. Πέλλας της ΟΤΔ «αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή 

Α.Α.Ε. ΟΤΑ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 της πράξης με 

τίτλο: «Επεμβάσεις για τη λειτουργική αναβάθμιση και βελτίωση υδραγωγείων Τ.Κ. 

Φλαμουριάς και οικισμού Λύκων Τ.Κ. Σωτήρας Δήμου Έδεσσας». Ειδικότερα έχει 

διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτει την αναγκαία για την επίβλεψη του έργου στελέχωση της 

Τεχνικής του Υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό έχει απευθύνθηκε στο Δήμο Έδεσσας, ο 

οποίος διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 

Πολεοδομίας και είναι σε θέση να υποστηρίξει τη ΔΕΥΑ Έδεσσας με τη διάθεση τεχνικού 

προσωπικού στην υλοποίηση της εν λόγω συγχρηματοδοτούμενης πράξης. 

ΑΡΘΡΟ 1 

Σκοπός - Αντικείμενο της σύμβασης 
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Η ΔΕΥΑ Έδεσσας και ο Δήμος Έδεσσας συνάπτουν μεταξύ τους την παρούσα 

Σύμβαση Συνεργασίας με την οποία διατίθεται τεχνικό προσωπικό για την υλοποίηση 

της πράξης «Επεμβάσεις για τη λειτουργική αναβάθμιση και βελτίωση υδραγωγείων Τ.Κ. 

Φλαμουριάς και οικισμού Λύκων Τ.Κ. Σωτήρας Δήμου Έδεσσας» με σκοπό την ενίσχυση 

της Τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Έδεσσας ώστε να επιβλέψει με επάρκεια το υποέργο 

«Επεμβάσεις για τη λειτουργική αναβάθμιση και βελτίωση υδραγωγείων Τ.Κ. 

Φλαμουριάς και οικισμού Λύκων Τ.Κ. Σωτήρας Δήμου Έδεσσας» της ως άνω πράξης με 

στόχο την όσο το δυνατόν αρτιότερη και πληρέστερη υλοποίησή του. 

ΑΡΘΡΟ 2  

Διαδικασία υλοποίησης της Σύμβασης 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 της ΔΕΥΑ 

Έδεσσας στην ανάθεση και υλοποίηση του/ων υποέργου/ων  «Επεμβάσεις για τη 

λειτουργική αναβάθμιση και βελτίωση υδραγωγείων Τ.Κ. Φλαμουριάς και οικισμού 

Λύκων Τ.Κ. Σωτήρας Δήμου Έδεσσας» της πράξης  «Επεμβάσεις για τη λειτουργική 

αναβάθμιση και βελτίωση υδραγωγείων Τ.Κ. Φλαμουριάς και οικισμού Λύκων Τ.Κ. 

Σωτήρας Δήμου Έδεσσας». Το προσωπικό αυτό ορίζεται στον πίνακα του 

παραρτήματος Ι της παρούσας, ο οποίος υπογράφεται από τον Δήμαρχο. Το 

προσωπικό που διατίθεται στη Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας εξακολουθεί να υπάγεται διοικητικά ως 

προς την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του στον προϊστάμενο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Έδεσσας για τη διάρκεια ανάθεσης και επίβλεψης της σύμβασης 

του υποέργου «Επεμβάσεις για τη λειτουργική αναβάθμιση και βελτίωση υδραγωγείων 

Τ.Κ. Φλαμουριάς και οικισμού Λύκων Τ.Κ. Σωτήρας Δήμου Έδεσσας». Ο προϊστάμενος 

της υπηρεσίας του Δήμου Έδεσσας στην οποία υπηρετούν τα στελέχη που διατίθενται 

στη ΔΕΥΑ Έδεσσας συνεχίζει να έχει την ευθύνη έγκρισης των αδειών των διατιθέμενων 

στελεχών. Αντίθετα οι εντολές μετακίνησης για την άσκηση των καθηκόντων επίβλεψης 

του εν λόγω υποέργου, εγκρίνονται και από τα όργανα της ΔΕΥΑ Έδεσσας την οποία 

και βαρύνουν. 

Τα στελέχη που ορίζονται στο συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος δύναται να 

αντικατασταθούν από αντίστοιχης ειδικότητας στελέχη του Δήμου Έδεσσας, όταν 

διαπιστώνεται από τον Δήμαρχο (έκτακτη επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη. 

2.2. Υποχρεώσεις συμβαλλομένων.  
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2.2.1 Η ΔΕΥΑ Έδεσσας (κύριος του έργου), με την ένταξη της πράξης στο ΠΑΑ 2014 – 

2020, αναλαμβάνει να λειτουργεί ως δικαιούχος έναντι της αρμόδιας αρχής διαχείρισης, 

ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις που ορίζονται στους όρους χρηματοδότησης της 

απόφασης ένταξης της πράξης. Η λειτουργία της αναθέτουσας/προϊσταμένης αρχής 

γίνεται από τη ΔΕΥΑ Έδεσσας οι υπηρεσίες του οποίου ασκούν τόσο το ρόλο της 

Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας όσο και της οικονομικής διαχείρισης της 

πράξης. Η ΔΕΥΑ Έδεσσας ορίζει τον υπεύθυνο του έργου, ο οποίος έχει τη συνολική 

ευθύνη της οργάνωσης της υλοποίησης της πράξης καθώς και της υποβολής 

αναφορών στην αρμόδια αρχή διαχείρισης. Όργανα της αναθέτουσας αρχής είναι τα 

αρμόδια όργανα της ΔΕΥΑ Έδεσσας. Η  αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Έδεσσας 

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 συγχρηματοδοτούμενης πράξης. 

2.2.2 Ο Δήμος Έδεσσας αναλαμβάνει να διαθέσει τέσσερα (4) στελέχη με κατάλληλες 

ειδικότητες προκειμένου να συνδράμουν με αποτελεσματικό τρόπο στην επίβλεψη του 

υποέργου «Επεμβάσεις για τη λειτουργική αναβάθμιση και βελτίωση υδραγωγείων Τ.Κ. 

Φλαμουριάς και οικισμού Λύκων Τ.Κ. Σωτήρας Δήμου Έδεσσας» για όσο χρόνο διαρκεί 

η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εκτέλεσης του υποέργου. 

ΑΡΘΡΟ 3  

Χρονική διάρκεια της σύμβασης 

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την 

οριστική παραλαβή του/ων υποέργου/ων που αναφέρονται στο άρθρο 2. Ενδεικτικά 

υπολογίζεται ότι η διάρκεια της παρούσας θα ανέλθει στους 8 μήνες από την σύναψή 

της.  

ΑΡΘΡΟ 4 

Όργανο Παρακολούθησης της σύμβασης 

Ως όργανο παρακολούθησης της σύμβασης, ορίζεται Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται 

από έναν εκπρόσωπο της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και δύο εκπροσώπους του Δήμου Έδεσσας, με 

τους αναπληρωτές τους που ορίζονται ως ακολούθως:  

Α) Για τη ΔΕΥΑ Έδεσσας  

Η Ζδρου Αικατερίνη, Πρόεδρος του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. με αναπληρωτή τον κ. Γιώγα 

Δημήτριο, μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 
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Β) Για το Δήμο Έδεσσας 

Ο/Η …………………………, Δημοτικός/ή Σύμβουλος 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.  

 Ο/Η εκπρόσωπος της ΔΕΥΑ Έδεσσας ορίζεται υπεύθυνος για την εκπροσώπηση του 

οργάνου έναντι τρίτων 

ΑΡΘΡΟ 5  

Τροποποιήσεις - Λοιπές ρυθμίσεις 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης συνεργασίας πραγματοποιείται 

μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών. 

Τυχόν λειτουργικές δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης που 

θα απαιτηθούν, θα καλύπτονται από τον ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ 

Έδεσσας  

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)». 

Β. Ορίζει εκπροσώπους του Δήμου και τακτικά μέλη της Επιτροπής 

Παρακολούθησης υλοποίησης της σύμβασης συνεργασίας τους Δημοτικούς 

Συμβούλους κ.κ.   Μιχαήλ Σαμλίδη και Χρήστο Βερικούκη, με αναπληρωτές τους τους 

Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Χρήστο Πισλίνα και Βασίλειο Δημητριάδη, αντίστοιχα.  
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     Γ. Εγκρίνει τη διάθεση των παρακάτω στελεχών της Τ.Υ. του Δήμου  

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Ρόλος στην 

υλοποίηση της 

Σύμβασης 

1 Ηλίας Γκουγιάννος Ηλεκτρολόγος Μηχ. 

ΠΕ 

Προϊστάμενος 

Δ/νουσας Υπηρεσίας 

2 Σπύρος Μακατσώρης Ηλεκτρολόγος Μηχ. ΤΕ Μέλος Επιτροπής 

ΠΠΑΕ 

3 Χριστίνα Ασημακοπούλου Πολιτικός Μηχ. ΠΕ Μέλος Επιτροπής 

ΠΠΑΕ 

4 Γεώργιος Γρεβενάρης Αρχιτέκτων ΠΕ Μέλος Επιτροπής 

ΠΠΑΕ 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  249/2018 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  11.10.2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης 

Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  Λαμπρόπουλος 

 Κωνσταντίνος,  Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πασχάλης 

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος,  

Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, 

Ταπαζίδης Δημήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής 

Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας 

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

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Οριζόμενους Υπαλλήλους 

- Οριζόμενους Δημοτικούς Συμβούλους 

- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας Χ. Βερικούκη 
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