
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 38η

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 8ης  συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Οινουσσών

Θέμα:  Ανανέωση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Χίου 
και Δήμου Οινουσσών .

Στις Οινούσσες , σήμερα την 30 του μήνα  Iουνίου 2016 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 
18.30  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  σε  έκτακτη  συνεδρίαση  στην  αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ΄΄Μαρίας Παντελή Λαιμού΄΄, ύστερα από 
την με αριθ. πρωτ. 575/ 28-6-2016 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 
του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ        1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου
2.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου         2. Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου 
3.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                   3. Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου 
4.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου                 4.  Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου 
5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου         5. Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη 
6.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου 
7. Λεοντή Ελένη του Γεωργίου
8. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου 
                                                                                                                                  
                                                       Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

                Επί παρουσίας του Δημάρχου κ. Στεφάνου Βογιατζή  και του εκτελούντος  
χρέη   ειδικού  Γραμματέως  κ.  Γεωργίου  Μακκά,  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου    κ.  Θεοδωράκης  Κυριάκος,   αφού  αιτιολόγησε  το  επείγον  της 
συνεδρίασης εισηγούμενος το  θέμα έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:
  
ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο η ανανέωση της διαδημοτικής συνεργασίας 

μεταξύ των Δήμων Χίου και Οινουσσών και η τροποποίηση του άρθρου 4 της 

παλαιάς  σύμβασης  που  αφορά  στη  διάρκειά  της –  συγκεκριμένα  ζητείται  η 

επ’αορίστω  ισχύ  της  σύμβασης  και  η  λήξη  της  μόνο  κατόπιν  συμφωνίας  των 

συμβαλλομένων μερών. Στόχος της Διαδημοτικής συνεργασίας είναι η από κοινού 

αντιμετώπιση θεμάτων υποστηρικτικού - διαχειριστικού επιπέδου των υπηρεσιών των 

Δήμων Χίου και Οινουσσών κυρίως στον τομέα της διαχείρισης των μη επικινδύνων 
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στερεών αποβλήτων στο Νομό Χίου, με κύριο γνώμονα την απόλυτη συνεργασία των 

δύο Δήμων και την αμοιβαία κάλυψη των κενών που υπάρχουν στον κάθε Δήμο. 

Το σχέδιο της προς ανανέωση σύμβασης με την τροποποίηση του άρθρου 4 (περί 

της διάρκειάς της) έχει ως εξής:

Σχέδιο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στη Χίο, σήμερα την …/…../2016 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :
1. του  Δήμου  Χίου,  που  εδρεύει  στην  οδό  Δημοκρατίας  2,  Χίος   όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ.Εμμανουήλ Βουρνού

2. του  Δήμου  Οινουσσών  που  εδρεύει  στις  Οινούσσες  Ν.Χίου,  όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Στέφανο Βογιατζή

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις  
παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Το άρθρο 222 του Ν.3463/2006 

2. Το άρθρο 99 του Ν.3852/2010 

3. Την  …../2016  Α.Δ.Σ.  Δήμου  Χίου   και   …/2016  Α.Δ.Σ.  Δήμου 

Οινουσσών  με  τις  οποίες  εγκρίθηκε  το  σχέδιο  της  παρούσας 

σύμβασης 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Στα άρθρα 222 του Ν.3463/2006 και 99 του Ν. 3852/10 ορίζεται ότι Δήμοι της  

ίδιας περιφέρειας ή όμοροι Δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις  

, με τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας για λογαριασμό τους ή  

την υποστήριξη της άσκησης της.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός  και Κοινοτικός 

Κώδικας) οι Δήμοι έχουν ως αρμοδιότητες την προστασία, την ανάπτυξη και την 

συνεχή  βελτίωση  των  συμφερόντων  και  της  ποιότητας  ζωής  της  τοπικής 

κοινωνίας. Ιδίως δε αρμοδιότητες προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης  

των φυσικών πόρων.

Μετά  τη  λειτουργία  του  ΧΥΤΑ  της  Νότιας  Χίου  και  το  κλείσιμο  και  την 
αποκατάσταση  όλων  των  ΧΑΔΑ  του  Νομού  επιβάλλεται  η  μεταφορά  των  μη 
επικινδύνων στερεών αποβλήτων όλου του Νομού Χίου στο ΧΥΤΑ της Νότιας  
Χίου.  Έτσι  ο  Δήμος  Οινουσσών  θα  πρέπει  να  μεταφέρει   τα  μη  επικίνδυνα 
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στερεά  απόβλητα  του  στο  ΧΥΤΑ  στη  θέση  Πόδορας  της  Νότιας  Χίου  αφού 
προηγουμένως  μεταφερθούν  δια  θαλάσσης  με  το  επιβατικά  πλοία  της  γραμμής 
μέσα σε κοντέινερ συμπίεσης. 

Στα  πλαίσια  του  ανωτέρω  σκεπτικού 
αλλά και της απόλυτης συνεργασίας των δύο Δήμων σε τεχνικό και διαχειριστικό  
επίπεδο  και  προκειμένου  να  καλυφθούν  τα  όποια  κενά  υπάρχουν  στον  κάθε 
Δήμο,  ώστε  να  εμπεδωθεί  απόλυτα  στις  τοπικές  κοινωνίες  το  πνεύμα  της  
συνεργασίας  και  με  αυτή  να  λυθούν  προβλήματα,  καταρτίζεται  η  παρούσα 
σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας.

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο  της  παρούσας  Σύμβασης  αποτελεί  ο  καθορισμός  των  όρων  της 
συνεργασίας  μεταξύ  των  Δήμων  Χίου  και  Οινουσσών  σε  τεχνικό  και 
διαχειριστικό  επίπεδο και  σε  επίπεδο συλλογής και  μεταφοράς  μη  επικινδύνων 
στερεών αποβλήτων από τα σημεία παραγωγής τους στο ΧΥΤΑ της Νότιας Χίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

- Ο Δήμος Χίου οφείλει  να εκτελεί  με δικό του προσωπικό τα δρομολόγια από το 

λιμάνι της Χίου έως τον ΧΥΤΑ με επιστροφή, των απορριμματοφόρων οχημάτων ή 

οχήματος  τύπου γάντζου του Δήμου  Οινουσσών για εκφόρτωση των μη επικινδύνων 

στερεών αποβλήτων του στο ΧΥΤΑ

- Ο Δήμος Χίου θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στο Δήμο Οινουσσών σχετικά με τη 

συλλογή των απορριμμάτων παρέχοντας υποστηρικτικό μηχανολογικό εξοπλισμό που 

έχει  στη  διάθεση  του  όπως  γεννήτρια  κ.λ.π.  και  το  απορριμματοφόρο  δορυφορικό 

όχημα  ανοικτού  τύπου  ΚΗΗ  2869  για  το  διάστημα  που  ο  Δήμος  Οινουσσών  το 

χρειάζεται.  Το  κόστος  λειτουργίας  (καύσιμα  κλπ)  και  οι  επισκευές  για  το  χρονικό 

διάστημα χρήσης θα καλύπτεται από το Δήμο Οινουσσών ενώ η ασφάλεια από το Δήμο 

Χίου.

-  Το  απορριμματοφόρο  του  Δήμου  Οινουσσών  με  αρ.  κυκλοφ.  ΚΗΗ   2884  θα 

εργάζεται  στη συλλογή των απορριμμάτων του Δ.Χίου με προσωπικό του Δ.Χίου, για 

το χρονικό διάστημα που ο Δήμος Χίου έχει πρόβλημα στη διαθεσιμότητα του στόλου 

του. Το κόστος λειτουργίας, οι επισκευές όπως και η ασφάλεια του οχήματος για το 

χρονικό αυτό διάστημα θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Δ.Χίου.

- Το όχημα τύπου γάντζου με αρ. κυκλοφ. ΚΗΗ 2885 του Δήμου Οινουσσών τίθεται 

στη διάθεση της διαδημοτικής συνεργασίας με σκοπό την εξυπηρέτηση του στόχου της 
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αποτελεσματικής συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Νομού. 

Το κόστος λειτουργίας, επισκευών όπως και η ασφάλεια του οχήματος θα καλύπτεται 

αναλογικά και κατ’ αντιστοιχία με τα χρονικά διαστήματα χρήσης ή τα εκτελεσθέντα 

δρομολόγια για τον κάθε Δήμο, από τους προϋπολογισμούς των Δήμων.

ΑΡΘΡΟ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα  σύμβαση  δεν  έχει  οικονομικό  αντικείμενο.  Τροποποίηση  του  παρόντος 

όρου μπορεί να επέλθει μόνο με συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η παρούσα σύμβαση ισχύει επ’αορίστω και λήγει μόνο κατόπιν συμφωνίας των 
συμβαλλόμενων μερών.

ΑΡΘΡΟ 5
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  στα  άλλα 
μέρη το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 6 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, μέλη της οποίας ορίζεται ο  
δήμαρχος  ή ένας  δημοτικός  σύμβουλος  από κάθε  συμβαλλόμενο  Δήμο,  είναι  ο  
συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την  
εκτέλεση  της  παρούσας  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 καθώς και για τυχόν τροποποιήσεις 
της.
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και  
ερμηνεία  των  όρων  της  παρούσας  σύμβασης  θα  επιλύεται  από  την  Κοινή  
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε  τροποποίηση ή  παράταση  της  παρούσας  σύμβασης  γίνεται  μόνον 
εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 

απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε έξι πρωτότυπα, δύο 

από τα οποία θα λάβει ο κάθε συμβαλλόμενος. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Δήμαρχος Χίου     Ο Δήμαρχος Οινουσσών

Εμμανουήλ Βουρνούς                                                        Στέφανος Βογιατζής

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, την πρόταση 

του Δημάρχου κ. Στεφάνου Βογιατζή, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 225 και τις 

λοιπές διατάξεις του Ν. 3463/2006 , τα άρθρα 100,278 και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 

3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ΟΜΌΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την ανανέωση  της Προγρ. Σύμβασης της οποίας αντικείμενο είναι η 
διαδημοτική συνεργασία μεταξύ Δήμου Χίου και Δήμου Οινουσσών, σε τεχνικό 
και  διαχειριστικό  επίπεδο  και  σε  επίπεδο  συλλογής  και  μεταφοράς  μη 
επικινδύνων στερεών αποβλήτων από τα σημεία παραγωγής τους,  στο ΧΥΤΑ της 
Νότιας Χίου. 

      Το σχέδιο της Π.Σ. έχει ως εξής:

Σχέδιο ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στη Χίο, σήμερα την …/…../2016 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :
3. του  Δήμου  Χίου,  που  εδρεύει  στην  οδό  Δημοκρατίας  2,  Χίος   όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ.Εμμανουήλ Βουρνού

4. του  Δήμου  Οινουσσών  που  εδρεύει  στις  Οινούσσες  Ν.Χίου,  όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Στέφανο Βογιατζή

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις  
παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

4. Το άρθρο 222 του Ν.3463/2006 

5. Το άρθρο 99 του Ν.3852/2010 

6. Την  …../2016  Α.Δ.Σ.  Δήμου  Χίου   και   …/2016  Α.Δ.Σ.  Δήμου 

Οινουσσών  με  τις  οποίες  εγκρίθηκε  το  σχέδιο  της  παρούσας 

σύμβασης 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Στα άρθρα 222 του Ν.3463/2006 και 99 του Ν. 3852/10 ορίζεται ότι Δήμοι της  

ίδιας περιφέρειας ή όμοροι Δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις  

, με τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας για λογαριασμό τους ή  

την υποστήριξη της άσκησης της.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός  και Κοινοτικός 

Κώδικας) οι Δήμοι έχουν ως αρμοδιότητες την προστασία, την ανάπτυξη και την 

συνεχή  βελτίωση  των  συμφερόντων  και  της  ποιότητας  ζωής  της  τοπικής 

κοινωνίας. Ιδίως δε αρμοδιότητες προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης  

των φυσικών πόρων.

Μετά  τη  λειτουργία  του  ΧΥΤΑ  της  Νότιας  Χίου  και  το  κλείσιμο  και  την 
αποκατάσταση  όλων  των  ΧΑΔΑ  του  Νομού  επιβάλλεται  η  μεταφορά  των  μη 
επικινδύνων στερεών αποβλήτων όλου του Νομού Χίου στο ΧΥΤΑ της Νότιας  
Χίου.  Έτσι  ο  Δήμος  Οινουσσών  θα  πρέπει  να  μεταφέρει   τα  μη  επικίνδυνα 
στερεά  απόβλητα  του  στο  ΧΥΤΑ  στη  θέση  Πόδορας  της  Νότιας  Χίου  αφού 
προηγουμένως  μεταφερθούν  δια  θαλάσσης  με  το  επιβατικά  πλοία  της  γραμμής 
μέσα σε κοντέινερ συμπίεσης. 

Στα  πλαίσια  του  ανωτέρω  σκεπτικού 
αλλά και της απόλυτης συνεργασίας των δύο Δήμων σε τεχνικό και διαχειριστικό  
επίπεδο  και  προκειμένου  να  καλυφθούν  τα  όποια  κενά  υπάρχουν  στον  κάθε 
Δήμο,  ώστε  να  εμπεδωθεί  απόλυτα  στις  τοπικές  κοινωνίες  το  πνεύμα  της  
συνεργασίας  και  με  αυτή  να  λυθούν  προβλήματα,  καταρτίζεται  η  παρούσα 
σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας.

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο  της  παρούσας  Σύμβασης  αποτελεί  ο  καθορισμός  των  όρων  της 
συνεργασίας  μεταξύ  των  Δήμων  Χίου  και  Οινουσσών  σε  τεχνικό  και 
διαχειριστικό  επίπεδο και  σε  επίπεδο συλλογής και  μεταφοράς  μη  επικινδύνων 
στερεών αποβλήτων από τα σημεία παραγωγής τους στο ΧΥΤΑ της Νότιας Χίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

- Ο Δήμος Χίου οφείλει  να εκτελεί  με δικό του προσωπικό τα δρομολόγια από το 

λιμάνι της Χίου έως τον ΧΥΤΑ με επιστροφή, των απορριμματοφόρων οχημάτων ή 

οχήματος  τύπου γάντζου του Δήμου  Οινουσσών για εκφόρτωση των μη επικινδύνων 

στερεών αποβλήτων του στο ΧΥΤΑ

ΑΔΑ: 6ΧΥΞΩΞΟ-2ΟΗ



- Ο Δήμος Χίου θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στο Δήμο Οινουσσών σχετικά με τη 

συλλογή των απορριμμάτων παρέχοντας υποστηρικτικό μηχανολογικό εξοπλισμό που 

έχει  στη  διάθεση  του  όπως  γεννήτρια  κ.λ.π.  και  το  απορριμματοφόρο  δορυφορικό 

όχημα  ανοικτού  τύπου  ΚΗΗ  2869  για  το  διάστημα  που  ο  Δήμος  Οινουσσών  το 

χρειάζεται.  Το  κόστος  λειτουργίας  (καύσιμα  κλπ)  και  οι  επισκευές  για  το  χρονικό 

διάστημα χρήσης θα καλύπτεται από το Δήμο Οινουσσών ενώ η ασφάλεια από το Δήμο 

Χίου.

-  Το  απορριμματοφόρο  του  Δήμου  Οινουσσών  με  αρ.  κυκλοφ.  ΚΗΗ   2884  θα 

εργάζεται  στη συλλογή των απορριμμάτων του Δ.Χίου με προσωπικό του Δ.Χίου, για 

το χρονικό διάστημα που ο Δήμος Χίου έχει πρόβλημα στη διαθεσιμότητα του στόλου 

του. Το κόστος λειτουργίας, οι επισκευές όπως και η ασφάλεια του οχήματος για το 

χρονικό αυτό διάστημα θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Δ.Χίου.

- Το όχημα τύπου γάντζου με αρ. κυκλοφ. ΚΗΗ 2885 του Δήμου Οινουσσών τίθεται 

στη διάθεση της διαδημοτικής συνεργασίας με σκοπό την εξυπηρέτηση του στόχου της 

αποτελεσματικής συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Νομού. 

Το κόστος λειτουργίας, επισκευών όπως και η ασφάλεια του οχήματος θα καλύπτεται 

αναλογικά και κατ’ αντιστοιχία με τα χρονικά διαστήματα χρήσης ή τα εκτελεσθέντα 

δρομολόγια για τον κάθε Δήμο, από τους προϋπολογισμούς των Δήμων.

ΑΡΘΡΟ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα  σύμβαση  δεν  έχει  οικονομικό  αντικείμενο.  Τροποποίηση  του  παρόντος 

όρου μπορεί να επέλθει μόνο με συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η παρούσα σύμβαση ισχύει επ’αορίστω και λήγει μόνο κατόπιν συμφωνίας των 
συμβαλλόμενων μερών.

ΑΡΘΡΟ 5
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  στα  άλλα 
μέρη το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 6 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
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Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, μέλη της οποίας ορίζεται ο  
δήμαρχος  ή ένας  δημοτικός  σύμβουλος  από κάθε  συμβαλλόμενο  Δήμο,  είναι  ο  
συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την  
εκτέλεση  της  παρούσας  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 καθώς και για τυχόν τροποποιήσεις 
της.
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και  
ερμηνεία  των  όρων  της  παρούσας  σύμβασης  θα  επιλύεται  από  την  Κοινή  
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε  τροποποίηση ή  παράταση  της  παρούσας  σύμβασης  γίνεται  μόνον 
εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 

απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε έξι πρωτότυπα, δύο 

από τα οποία θα λάβει ο κάθε συμβαλλόμενος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Δήμαρχος Χίου     Ο Δήμαρχος Οινουσσών

Εμμανουήλ Βουρνούς                                                        Στέφανος Βογιατζής

Β.  Ορίζουμε  μέλη  της  επιτροπής  παρακολούθησης  τον  Δήμαρχο  Οινουσσών 
κ. Στέφανο Βογιατζή και αναπληρωματικό του τον κ. Λιγνό Κων/νο δημ. Σύμβουλο.  
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  38  /2016

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη
Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

                                                  
                                     
                                            ακριβές απόσπασμα
                                                Ο  Δήμαρχος

                                            Στέφανος  Βογιατζής
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