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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΣΤΙΣ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 51/2018     

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

11. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. ΜΕ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ» 

 

 Σήμερα Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 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. 4.136/22.2.2018 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 Πέτκος Χρήστος  

2 Βερικούκης Χρήστος 13 Ρυσάφης Αντώνιος 

3 Δασκάλου Χρήστος  14 Σαμλίδης Μιχαήλ 

4 Δημητριάδης Βασίλειος 15 Σόντρας Ιωάννης  

5 Δίου Αναστάσιος 16 Ταμβίσκου Ευτυχία  

6 Ζδρου Αικατερίνη  17 Ταπαζίδης Δημήτριος 
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7 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 18 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  19 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Μουράτογλου Ιωάννης  21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Πασχάλης Αλέξανδρος   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 4 Γιώγας Δημήτριος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Κούκος Γεώργιος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 6 Μάρκου Διονύσιος 

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα o Πρόεδρος της Δ.Κ. Έδεσσας για τα θέματα 

που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του, όμως δεν 

παραβρέθηκε. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι εξής Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων: 

α. Άγρα  Θεόφιλος Καραμπάσης 

β. Παναγίτσας  Γεώργιος Παπαδόπουλος 

γ. Ριζαρίου  Κων/νος Δημητριάδης. 

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας 

Γραμματικού  Νικόλαος Μούκας.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου 

για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την 

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

θέματα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ.4022/21.2.2018 εισήγηση της Δ/νσης 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, η οποία 

έχει ως εξής: 

«Στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

"Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη"  για υποβολή προτάσεων 

έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν προς χρηματοδότηση στον Άξονα 

Προτεραιότητας 10: «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του 

Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
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Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων 

- Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ΑΠΕ σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις», ορίζεται ότι «σε 

περίπτωση που η αρμοδιότητα για την υλοποίηση ή/και λειτουργία της πράξης εκχωρείται σε 

άλλον οργανισμό ή φορέα, υποβάλλεται προγραμματική σύμβαση ή σχετικές αποφάσεις 

των Δ.Σ. των συμβαλλομένων μερών για την έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης 

και την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης». 

Για την πληρότητα της αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση 

Κλειστού Κολυμβητηρίου Έδεσσας» ανταποκρινόμενος ο Δήμος Έδεσσας  στην ανωτέρω 

Πρόσκληση, με δεδομένο ότι φορέας λειτουργίας του Κολυμβητηρίου, δυνάμει της 

απόφασης 341/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, είναι η Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση του Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.), θα πρέπει να προχωρήσει στη σύναψη 

Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με αντικείμενο την: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΤΟΥ». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει: 

1. Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με αντικείμενο την 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ». 

2. Την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής  Σύμβασης. 

3. Τον ορισμό των Δημοτικών Συμβούλων Αναστασίου Δίου με αναπληρωτή του τον  

Μιχάλη Σαμλίδη καθώς και των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας Ιωάννη Καντούτση με αναπληρώτριά του τη Χριστίνα Ασημακοπούλου, 

ως εκπροσώπους του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης. 

4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής 

Σύμβασης». 

Κατόπιν ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το σχέδιο 

της Προγραμματικής Σύμβασης, το οποίο έχει ως εξής: 

«Στη Έδεσσα, σήμερα την ………… μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:  

A. του Δήμου Έδεσσας που εδρεύει στη Έδεσσα, ο  οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον Δήμαρχο κ.  Δημήτριο Γιάννου και  
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B. της Δημοτικής Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.), 

που εδρεύει στην Έδεσσα και εκπροσωπείται νόμιμα από την πρόεδρό της κα 

Αναστασία Ιατρίδου.  

έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, 

όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :  

1. Το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης”, (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) και ειδικότερα το 

άρθρο 100 αυτού.  

2. Την υπ΄ άριθμ. ……….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας  που εγκρίνει τη 

σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στην «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ». 

3. Την με αριθμ. ……… απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. που 

εγκρίνει τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στην «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ»  

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά, τα ακόλουθα:  

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τα εξής άρθρα: 1) Περιεχόμενα 2) 

Προοίμιο 3) Αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης 4) Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των 

Συμβαλλομένων 5) Προϋπολογισμός - Ποσά και Πόροι Χρηματοδότησης 6) Διάρκεια - 

Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης Προγραμματική Σύμβαση για την 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ» 7) Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 8)Αντισυμβατική 

συμπεριφορά-Συνέπειες 9) Ευθύνη Φορέα Υλοποίησης 10) Εκπροσώπηση 11) Ειδικοί Όροι 

12) Τελικές Διατάξεις  

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο Δήμος Έδεσσας, ο οποίος θα αναφέρεται στο εξής, χάριν συντομίας «Κύριος και 

Φορέας Υλοποίησης», θα συνεργαστεί με τη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε., στο εξής «Φορέας Λειτουργίας», για 

την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ 

ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ». 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η Ενεργειακή 

αναβάθμιση του κλειστού κολυμβητηρίου Έδεσσας από τον Κύριο και Φορέα Υλοποίησης 

του Έργου και ακολούθως η άσκηση της αρμοδιότητας λειτουργίας και συντήρησής του 

από το Φορέα Λειτουργίας.  

ΑΡΘΡΟ 4 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

4.1.  Ο Δήμος Έδεσσας αναλαμβάνει: 

 Να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση 

του κλειστού κολυμβητηρίου Έδεσσας». 

 Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να υλοποιήσει την ενεργειακή 

αναβάθμιση του κλειστού κολυμβητηρίου.  

 Να εξασφαλίσει την άδεια λειτουργίας του κολυμβητήριου 

 Να ορίσει εκπρόσωπο στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, σύμφωνα με το 

άρθρο 7 της παρούσης 

4.2. Η ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. αναλαμβάνει:   

 Να διασφαλίσει τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του Κολυμβητηρίου  

 Να φροντίζει για τη συντήρηση του χώρου και του εξοπλισμού  

 Να φροντίζει για την καθαριότητα και την υγιεινή του χώρου 

 Να ορίσει εκπρόσωπο στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, σύμφωνα με το 

άρθρο 7 της παρούσης 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Δεν προβλέπεται χρηματοδότηση από τον Κύριο του Έργου προς το Φορέα 

Λειτουργίας για την εκτέλεση του αντικειμένου της Παρούσας Σύμβασης. Ο Κύριος του έργου 

και Φορέας Υλοποίησης θα ολοκληρώσει το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης όπως αυτό 

εγκριθεί από το ΕΠ. του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Ο Φορέας Λειτουργίας θα αναλαμβάνει μετά την 

ολοκλήρωση του έργου τη λειτουργία και συντήρηση του κολυμβητηρίου με ίδιους πόρους, 

χωρίς να χρηματοδοτείται για το σκοπό αυτό από τον Κύριο του έργου.  

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και 

λήγει στις 31-12-2030.  

Οποιαδήποτε τροποποίηση της διάρκειάς της που υπερβαίνει τους 6 μήνες θα γίνεται 

μετά από εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με 

την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Έδεσσα.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:  

- δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Έδεσσας, ως μέλη με τον αναπληρωτή τους.  

- ένα (1) εκπρόσωπο της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.  

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η 

παρακολούθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, 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 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. 

Επίσης η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων αναγκαίων για την εφαρμογή 

των όρων της παρούσας καθώς και η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που 

αποτελούν αφετηρίες δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων. Η Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, όποτε το ζητήσει ένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη και συνεδριάζει όπου οριστεί από τον πρόεδρο. Οι αποφάσεις θα 

λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα µέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη 

αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται στη 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. 

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 . 
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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. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

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.  

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο Φορέας Λειτουργίας ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των 

καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Λειτουργίας ευθύνεται εις ολόκληρο από 

κοινού με τον Κύριο του Έργου. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Φορέας Λειτουργίας εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου 

έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της 

αρμοδιότητας λειτουργίας και συντήρησης.  

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς η υποκατάσταση του από τρίτο για την 

υλοποίηση των υπηρεσιών. Αν γίνει υποκατάσταση, τότε στοιχειοθετείται ευθύνη για κάθε 

πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα 

της.  

11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που 

συντάσσονται στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και της υλοποίησης του των 

υπηρεσιών, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα 

επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα και θα είναι πάντοτε στη διάθεση της Κοινής Επιτροπής 

Προγραμματικής Σύμβασης. 

11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη 

λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Λειτουργίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη 

γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και 

ΑΔΑ: ΩΘ7ΦΩΡΠ-ΨΚΑ



8 

 

διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου Έδεσσας, 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 

υλοποίηση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

12.1. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται 

μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από σχετική έγκριση 

των αρμοδίων οργάνων.  

12.2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική 

σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από 

οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 

συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση 

δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την 

προγραμματική σύμβαση.  

12.3. 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».  

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους Ευτυχία Ταμβίσκου και 

Χρήστο Δασκάλου προκειμένου να θέσουν ερωτήσεις για το θέμα, τις οποίες απάντησε ο 

Προϊστάμενος της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας Ηλίας Γκουγιάννος, 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 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 Εγκρίνει: 

Α. Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με αντικείμενο την 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ». 

Β. Το σχέδιο της Προγραμματικής  Σύμβασης το οποίο αναφέρεται στο εισηγητικό 

μέρος της παρούσας. 
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Γ. Τον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου Αναστασίου Δίου με αναπληρωτή του τον 

Δημοτικό Σύμβουλο Μιχαήλ Σαμλίδη,  καθώς και του υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Ιωάννη Καντούτση με αναπληρώτριά του τη Χριστίνα 

Ασημακοπούλου, ως εκπροσώπους του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης. 

Δ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής 

Σύμβασης. 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χρήστος Τσιβόγλου και Ευτυχία Ταμβίσκου μειοψηφούν με 

την παραπάνω απόφαση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  51/2018 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  12.3.2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,    Δασκάλου Χρήστος,  

Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου  

Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος,  

Μουράτογλου Ιωάννης,  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 

- Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής 

ανάπτυξης Ε. Ψυχογυιού 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής 

οικονομικής ανάπτυξης  Δ. Μεταξά 

- Αντιδήμαρχο Τ.Υ., Πολεοδομίας και Προγραμματισμού  Δ. Ταπαζίδη 
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