
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 

 
 

ΑΠΟΦΑΗ 

 
ην Μεγαλήζη ζήκεξα ηελ 26 Oθησβξίνπ 2012 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 17.00 ηνπ έηνπο 

2012, ην  Γεκνηηθό πκβνύιην Μεγαλεζίνπ, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα πλεδξίαζε ζην 

Γεκνηηθό ρνιείν Μεγαλεζίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση. 3429/2012 έγγξαθε 
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ, ε νπνία επηδόζεθε, κε απνδεηθηηθό ζε θαζέλα από ηνπο 

Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 
ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α΄87). 
 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

  

Κνληδάξεο Αζαλάζηνοηνπ ππξίδσλνο Μάιακαο ππξίδσλ ηνπ Γεσξγνγηάλλε 

Κνληδάξεο Παλαγηώηεο ηνπ Γεκεηξίνπ Μάληδαξεο Γεκήηξηνο ηνπ Γεσξγίνπ 

Γάγιαο Παλαγηώηεο ηνπ Νηθνιάνπ Καββαδά Αηθαηεξίλε ηνπ ππξίδσλνο 

Γάγιαο Αλδξέαο ηνπ Παλνγηώξγνπ  

Πνιίηε Βεζζαξία ηνπ Κσλζηαληίλνπ  

Καββαδά Έιιε ηνπ Παλαγηώηε  

Φεξεληίλνο Θσκάο ηνπ Παλαγηώηε  

Αξγύξεο Γεώξγηνο ηνπ Ηιία  

Απγεξηλόο Κσλζηαληίλνο ηνπ Γεσξγίνπ  

Πνιίηεο Νηθόιανο ηνπ ηαύξνπ  

  

  

  

 

Η πρόζκληζη δόθηκε ζηον Δήμαρχο κ. Ζαβιηζάνο Ευζηάθιο ηου Γεωργίου που ήηαν παρών. 

ηε πλεδξίαζε παξαβξέζεθε  θαη ε  Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  θα Μάληδαξε  

Βεζζαξία   γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ απηήο. 
ηε πλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ: O Πξόεδξνο ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ Καησκεξίνπ, O Πξόεδξνο 

ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ παξηνρσξίνπ θαη ν εθπξόζσπνο ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Βαζένο. 
 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θνο 

Κνληδάξεο Παλαγηώηεο ηνπ Γεκεηξίνπ, θήξπμε ηελ έλαξμε  ηεο πλεδξίαζεο. 
 

……………………………………ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΘ………………………………………………………… 

. Δλεκέξσζε Γεκάξρνπ – απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα. 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΝΗΙΟΥ 
Δημοηικό Σσμβούλιο 

Σσνεδρίαζη : 15η 
ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ :160 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΝΕΔΡΙΑΗ:26/10/2012 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ    :  13 



 
ΘΕΜΑ. Προγραμμαηική ζύμβαζη με Δήμο Λεσκάδας για ηην 
σδροδόηηζη ηοσ Μεγανηζίοσ. 
 
Δηζεγεηήο ν θνο Γήκαξρνο ν νπνίνο είπε, 
 

Κύξηνη ζύκβνπινη,Σν ζέκα ηεο ύδξεπζεο θαη ε αλάγθε αλαλέσζεο ηεο 

ππάξρνπζαο ζύκβαζεο κε ηνλ Γήκν Λεπθάδαο, έρεη επαλεηιεκκέλα ζπδεηεζεί 

θαη αλαιπζεί. Όινη γλσξίδεηαη ηα πξνβιήκαηα αιιά θαη ηνπο δεδνκέλνπο 

ζπζρεηηζκνύο, όπσο θαη ηηο ζθνπηκόηεηεο γύξσ από απηό ην ζέκα. 

Σν Γεκνηηθό καο πκβνύιην, ζηε πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζή ηνπ, 

απνθάζηζε ην πιαίζην, κέζα ζην νπνίν ζα κπνξνύζακε λα ζπδεηήζνπκε κηα 

λέα πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε. Αλάινγα, ην Γεκνηηθό πκβνύιην Λεπθάδαο, 

κέζα από αλάινγεο δηαδηθαζίεο θαη  κε ηελ 3411/12 απόθαζή ηνπ, θαηέιεμε 

ζηελ πξόηαζε πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο πνπ ζαο επηζπλάπησ.      

Θεσξώ ζεηηθή ηε θηινζνθία θαη ην πιαίζην ηεο απόθαζεο. Γηαηεξώ κία 

επηθύιαμε γηα ηε παξάγξαθν 3 ηνπ θεηκέλνπ θαη εηδηθόηεξα γηα ηελ ιέμε 

«ηζνκεξώο». Όκσο αλαγλσξίδνληαο ηνπο ζπζρεηηζκνύο, ηηο επηθξαηνύζεο 

αληηιήςεηο, ηε κέρξη ζήκεξα δηαβνύιεπζε, θαη ην γεληθόηεξν θιίκα πνπ 

θαιιηεξγείηαη από νξηζκέλνπο θύθινπο, πξόηαζή κνπ είλαη λα θιείλνπκε ην 

ζέκα εδώ, κε ηελ πηνζέηεζε ηεο πξνηεηλόκελεο απόθαζεο, ε νπνία 

εμαζθαιίδεη θαη πξνζηαηεύεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ καο. 

αο επηζπλάπησ: Σν πξαθηηθό ηεο 341/12 απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

Λεπθάδνο. 

Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην κεηά ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ άξρηζε δηαινγηθή 

ζπδήηεζε. 

Έιαβε ην ιόγν ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θνο Κνληδάξεο Αζαλάζηνο ν 

νπνίνο είπε, Κύξηνη,  αλ παξαθνινπζήζεηε ηελ πνξεία ηνπ Γεκάξρνπ ζρεηηθά 

κε ην ζέκα έρεη θάλεη ππνρσξήζεηο. Δγώ απηά δελ ηα δέρνκαη. Γελ ζα ςεθίζσ 

ηηο απνθάζεηο απηέο. Η απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  Λεπθάδαο είλαη 

πνιύ πίζσ από ηελ αξρηθή ζέζε ηνπ Γεκάξρνπ. Γελ δέρνκαη ην “ηζνκεξώο”. 

Γελ δέρνκαη ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο. Γελ θαηνρπξώλεηε ε εμαίξεζε ηεο 

πξώελ θνηλόηεηαο Βαπθεξήο ζε κία πηζαλή ηδησηηθνπνίεζε. Γηα όινπο απηνύο 

ηνπο ιόγνπο δελ ςεθίδσ ηελ Πξνγξακκαηηθή απηή ύκβαζε. 

 



Μεηά ηελ δηαινγηθή ζπδήηεζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην  

 

ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ 

 

Με ςήθνπο  ελλέα (9) ΤΠΔΡ θαη κία (1)  ΚΑΣΑ ηνπ θνπ Κνληδάξε 

Αζαλάζηνπ. 

πκθσλεί λα πξνρσξήζεη ν Γήκνο καο ζε Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε κε 

ην Γήκν Λεπθάδαο γηα ηελ πδξνδόηεζε ηνπ Μεγαλεζίνπ, απνδερόκελν ηελ 

πξόηαζε πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ 341/12 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

Λεπθάδαο θαη εμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξαθάησ 

πξνηεηλόκελεο ζύκβαζεο.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ 

             τθ Λευκάδα ςιµερα oι φορείσ που αναφζρονται παρακάτω: τθν………………… 

θµζρα……………….. 2012, και κα καλοφνται ςτο εξισ ςυμβαλλόμενοι: 

            Ο ∆ιµοσ Λευκάδασ όπωσ εκπροςωπείται νόµιµα για τθν υπογραφι τθσ παροφςθσ 

από τον ∆ιµαρχο τον κ. Αραβανι Κων/ νο του Ανδρζα και 

            Ο ∆ιµοσ Μεγανθςίου, όπωσ εκπροςωπείται νόµιµα για τθν υπογραφι τθσ παροφςθσ 

από τον ∆ιµαρχο του κ. Ζαβιτςάνο Ευςτάκιο του Γεωργίου, αποδζχονται τα παρακάτω: 

Άρκρο 1ο 

(ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ) ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ 

          Η παροφςα ςφµβαςθ είναι προγραμματικι και ςτθρίηεται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 

225 Προγραµµατικζσ υµβάςεισ το Ν.3463/2006 <<Κώδικασ ∆ιµων και Κοινοτιτων >>και 

του άρκρου 100 του Ν.3852/2010,Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ ∆ιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ- Πρόγραµµα Καλλικράτθσ Αποτελεί δε ανακεώρθςθ- 

τροποποίθςθ τθσ υπογραφείςθσ των 17/4/1981 όµοιασ µεταξφ τθσ τότε κοινότθτασ 

Βαυκερισ και του υνδζςµου Κοινοτιτων Μεγανθςίου περί παροχισ φδατοσ από τον πρώτο 

ςυµβαλλόµενο ςτον δεφτερο από τθ κζςθ «ΚΟΛ ΝΙ». 

           Σο αντλοφµενο νερό από τθ κζςθ «ΚΟΛ ΝΙ» του ∆. ∆. Βαυκερισ αποτελεί περιουςία 

του ∆ιµου Λευκάδοσ, οποίοσ ζχει και τθν αποκλειςτικι ευκφνθ διαχείριςθσ του, πάντα µε 

τθ ςφµφωνθ γνώµθ του Σοπικοφ υµβουλίου Βαυκερισ. 

Άρκρο 2ο 

           ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ∆ΗΜΟΤ ΛΔΤΚΑ∆Α 

           Ο ∆ήµνο Λεπθάδνο αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε ζπλέρηζεο ηεο ζπλεξγαζίαο 

ηνπ γηα ηελ θάιπςε ζε επάξθεηα θαη πνηόηεηα πόζηµνπ λεξνύ ηνπ ∆ήµνπ Μεγαλεζίνπ 



ζε πεξίπησζε πνπ ν ύλδεζµνο Ύδξεπζεο ∆ήµσλ Λεπθάδνο θαη Αηησιναθαξλαλίαο 

αδπλαηεί λα θαιύςεη πιήξσο ηηο αλάγθεο ζε πόζηµν λεξό ηνπ ∆ήµνπ Μεγαλεζίνπ 

παξέρεη πνζόηεηα λεξνύ από ηε γεώηξεζε ζηε ζέζε «ΚΟΛ ΝΙ» ηνπ ∆.∆. Βαπθεξήο γηα 

ηελ πδξνδόηεζε ηνπ ∆ήµνπ Μεγαλεζίνπ. 

          Ο ∆ήµνο Λεπθάδνο ζπλεξγάδεηαη µε ηνλ ∆ήµν Μεγαλεζίνπ γηα ηελ 

νξζνινγηθόηεξε ρξήζε ηεο γεώηξεζεο όζνλ αθνξά ηελ πνηόηεηα θαη πνζόηεηα ηνπ 

αληινύµελνπ λεξνύ, θαζώο θαη ηελ δηαζθάιηζε ησλ απνζεµάησλ ζέηνληαο όξην ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο γεώηξεζεο πάληα µε ηε ζύµθσλε γλώµε ηνπ Σνπηθνύ πµβνπιίνπ 

Βαπθεξήο. 

          Ο ∆ήµνο Λεπθάδνο αλαιαµβάλεη ηελ επζύλε δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήµαηνο άξδεπζεο µε δηθηά ηνπ θαλνληζηηθή απόθαζε γηα ηελ νξζνινγηθή ηνπ 

ρξήζε θαη απνθπγή ζπαηάιεο ηνπ. 

          Ο ∆ήµνο Λεπθάδνο ζε ζπλεξγαζία µε ηνλ ∆ήµν Μεγαλεζίνπ, ηε ζύµθσλε 

γλώµε ηνπ Σνπηθνύ πµβνπιίνπ Βαπθεξήο θαη ηε ζπλδξνµή ηερληθώλ µεηαθέξεη ην 

λεξό ηεο γεώηξεζεο µε αγσγό ζηελ ππάξρνπζα δεμαµελή, δηαµνξθσµέλε θαηάιιεια 

γηα απνζήθεπζε λεξνύ ηζνµεξώο γηα άξδεπζε θαη ύδξεπζε. Από ηελ δεμαµελή θαη ηνλ 

ππζµέλα ηεο ζα εμέξρνληαη δύν αγσγνί, έλαο γηα άξδεπζε θαη έλαο γηα ύδξεπζε ηνπ 

∆ήµνπ Μεγαλεζίνπ, λεξνύ ηζνµεξώο γηα άξδεπζε θαη ύδξεπζε. 

         Ο ∆ήµνο Λεπθάδνο ππνρξενύηαη µε απόθαζε ηνπ ∆.. θαη γηα όζα ρξόληα ηζρύεη 

ε παξνύζα ζύµβαζε θάζε έηνο ζην ηερληθό ηνπ λα εγγξάθεη πίζησζε γηα εθηέιεζε 

έξγσλ ζην ∆.∆. Βαπθεξήο 15.000 επξώ από ην επηζπλαπηόµελν αληίηηµν από ηνλ 

∆ήµν Μεγαλεζίνπ, µεηά από πξόηαζε ηνπ Σνπηθνύ πµβνπιίνπ Βαπθεξήο. 

          Αξζξν 2ν 

          ∆ΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η παξνύζα ζύµβαζε ζα έρεη δηάξθεηα επηά (7) εηώλ από ηελ εµεξνµελία ηεο 

ππνγξαθήο ηεο. 

       Ο ∆ήµνο Λεπθάδαο δηαηεξεί ην δηθαίσµα µνλνµεξνύο θαηαγγειίαο ηεο παξνύζεο 

ζε πεξίπησζε, πξώηνλ µε ηήξεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ ∆ήµνπ Μεγαλεζίνπ θαη 

δεύηεξνλ, ζε πεξίπησζε ύπαξμεο ιεηςπδξίαο ζηα ρσξηά ηνπ πξώελ ∆ήµνπ Διινµέλνπ 

ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ θαη ηνπ ∆. ∆. Βαπθεξήο. 

Άξζξν 3ν 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ∆ΗΜΟΤ ΜΔΓΑΝΗΙΟΤ 

           Ο ∆ήµνο Μεγαλεζίνπ πδξνδνηείηαη απνθιεηζηηθά από ην ύλδεζµν Τδξεπζεο 

∆ήµνπ Λεπθάδαο. 

           Ο ∆ήµνο Λεπθάδαο δηαηεξεί ην δηθαίσµα µνλνµεξνύο θαηαγγειίαο ηεο 



παξνύζεο ζε πεξίπησζε, πξώηνλ µε ηήξεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ ∆ήµνπ 

Μεγαλεζίνπ θαη δεύηεξνλ, ζε πεξίπησζε ύπαξμεο ιεηςπδξίαο ζηα ρσξηά ηνπ πξώελ 

∆ήµνπ Διινµέλνπ ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ θαη ηνπ ∆. ∆. Βαπθεξήο. 

           Ο ∆ήµνο Μεγαλεζίνπ πδξνδνηείηαη απν ηνλ ΄ύλδεζµν Ύδξεπζεο ∆ήµσλ 

Λεπθάδνο – Αηησιναθαξλαλίαο θαη ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο πδξνδνηείηαη 

ζπµπιεξσµαηηθά από ηε γεώηξεζε ζηε ζέζε «ΚΟΛ ΝΙ» ηνπ ∆. ∆. Βαπθεξήο. 

           Ο ∆ήµνο Μεγαλεζίνπ ππνρξενύηαη λα ηνπνζεηήζεη άµεζα θαη µε ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνύζεο πδξνµεηξεηή ζηελ έμνδν ηνπ αγσγνύ από ηε δεμαµελή ζε 

εµθαλέο ζεµείν µε όια ηα µέηξα αζθαιείαο ηνπ. 

           Ο ∆ήµνο Μεγαλεζίνπ αλαιαµβάλεη ην ζπλνιηθό θόζηνο ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήµαηνο γεώηξεζεο – δεμαµελήο – αγσγνύ θαζώο θαη ην θόζηνο 

ειεθηξνδόηεζεο. 

            Ο ∆ήµνο Μεγαλεζίνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ ∆.. ηνπ 

∆ήµνπ Λεπθάδνο θαη ηε ζύµθσλε γλώµε ηνπ Σνπηθνύ πµβνπιίνπ Βαπθεξήο λα 

εθηειεί έξγα γηα ηελ βειηίσζε θαη θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήµαηνο γεώηξεζεο 

δεμαµελήο,θαη επίβιεςε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ ∆ήµνπ Λεπθάδαο. 

Άξζξν 4ν 

ΠΟΡΟΙ-ΥΡΗΜΑΣΟ∆ΟΣΗΗ -ΟΡΟΙ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟΤ ΣΙΜΗΜΑΣΟ-(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) 

Η πνζόηεηα λεξνύ πνπ θαηαλαιώλεη ν ∆ήµνο Μεγαλεζίνπ θαηαµεηξάηαη µε ηνλ 

πδξνµεηξεηή πνπ ζα ηνπνζεηήζεη ν ∆ήµνο Μεγαλεζίνπ πιεζίνλ ηεο δεμαµελήο. 

Ο ∆ήµνο Μεγαλεζίνπ θαηαβάιεη ζην ∆ήµν Λεπθάδαο ην αληίηηµν ηνπ λεξνύ 

πνπ θαηαλαιώλεη βάζεη ησλ ελδείμεσλ ηνπ πδξνµεηξεηή. 

Η θαηαµέηξεζε ζα γίλεηαη θάζε ηέινο ηεηξαµήλνπ από ππάιιειν ηνπ ∆ήµνπ 

Λεπθάδαο, ηνπ ∆ήµνπ Μεγαλεζίνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ∆.∆. Βαπθεξήο θαη ε 

θαηαβνιή ηνπ αληηηίµνπ µέρξη ην ηέινο ηνπ επόµελνπ µήλα. 

Η ηηµή αλά µ3 νξίδεηαη ζε 0.17 επξώ, όζν θαη ε ηηµή ηνπ πξνµεζεύνληαη νη 

∆ήµνη ην λεξό από ηνλ ύλδεζµν Ύδξεπζεο θαη αλαζεσξείηαη θάζε θνξά πνπ ν 

ύλδεζµνο Ύδξεπζεο αλαζεσξεί ηελ ηηµή. 

Άξζξν 5ν 

ΚΟΙΝΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείµελεο λνµνζεζίαο ζπληζηάηαη Κνηλή Δπηηξνπή 

παξαθνινύζεζεο ηεο ύµβαζεο. 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπµθεξόλησλ όισλ ησλ ζπµβαιινµέλσλ µεξώλ ε επηηξνπή ζα 

απνηειείηαη 1) απν ηνλ εθπξόζσπν ηνπ ∆ήµνπ Λεπθάδαο 2) εθπξόζσπν ηνπ ∆ήµνπ 

Μεγαλεζίνπ θαη εθπξόζσπν ηεο ∆εµνηηθήο Δλόηεηαο Διινµέλνπ. 



Αξζξν 6ν  

ΓΔΝΙΚΑ 

Η επίιπζε ησλ δηαθνξώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ απν ηε παξνύζα ζύµβαζε ζα επηιύνληαη 

απν ηα Πνιηηηθά ∆ηθαζηήξηα ηεο Λεπθάδαο 

Αξζξν 7ν 

ΑΝΣΙΤΜΒΑΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ -ΤΝΔΠΔΙΔ 

Δθόζνλ ήζειε ππάξμεη αζέηεζε ησλ όξσλ ηεο ζύµβαζεο ζα ελεµεξώλεηαη ε Δπηηξνπή 

παξαθνινύζεζεο 

Αξζξν 8ν 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ -ΣΔΛΙΚΔ ∆ΙΑΣΑΞΔΙ 

Καµία ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ζύµβαζεο δελ αλαγλσξίδεηαη ρσξίο ηελ 

έγγξαθε ζύµθσλε γλώµε ησλ ζπµβαιινµέλσλ µεξώλ. 

Η µε άζθεζε δηθαησµάησλ ε ε παξάιεηςε ππνρξεώζεσλ απν νπνηνδήπνηε 

ζπµβαιιόµελν µέξνο ε ε αλνρή θαηαζηάζεσλ αληίζεησλ πξνο ηε ζύµβαζε ε ε 

θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε µέηξσλ πνπ πξνβιέπεη ε ζύµβαζε απηή απν νπνηνδήπνηε 

ζπµβαιιόµελν µέξνο,δελ µπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε ησλ ζπµβαιινµέλσλ 

µεξώλ απν δηθαηώµαηα ε απαιιαγή απν ππνρξέσζή ηνπο ε αλαγλώξηζε δηθαησµάησλ 

ζηα ζπµβαιιόµελα µέξε πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη απν ηε ζύµβαζε. 

 

              Απηά ζπµθώλεζαλ,ζπλνµνιόγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπµβαιιόµελα 

µέξε θαη πξνο απόδεημε αθνπ αλαγώζηεθε ε ζύµβαζε απηή,ππνγξάθεθε ζε ηξία 

 αληίηππα θαη παξαιήθζεθε πηζηό θσηναληίγξαθν ηεο απν έλα έθαζην απν ηα 

ζπµβαιιόµελα µέξε. 

           

      Η παξαθάησ πξνγξαµµαηηθή ζύµβαζε ςεθίζηεθε: 

      Α. Από ην ∆.. ηνπ ∆ήµνπ Λεπθάδνο µε ηελ ππ’ αξηζµόλ…………….. απόθαζή ηνπ. 

      Β. Από ην ∆.. ηνπ ∆ήµνπ Μεγαλεζίνπ µε ηελ ππ’ αξηζµόλ……………... απόθαζή 

ηνπ θαη θαηαξγεί θάζε άιιε ζύµβαζε ή ζπµθσλεηηθό µεηαμύ ησλ παξαθάησ 

εµπιεθόµελσλ µέηξσλ. 

Απηή ε απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 160 . 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη. 
 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                         ΣΑ ΜΔΛΗ 
ΚΟΝΙΓΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ                                  Όια ηα παξόληα κέιε 
           
                                  Αθξηβέο απόζπαζκα 
 

 


