
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
 της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα (30) του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση 
στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου  Πολυγύρου,  ύστερα  από  την  με  αριθ.  12/25.5.2012 
έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δ.Σ.  κ.  Δημητρίου  Ζαγγίλα,  η  οποία  επιδόθηκε  και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι  δεν παρίσταται  ο 
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Ζαγγίλας Δημήτριος 18 Πύρρος Ιωάννης
2 Γκλάβας Γεώργιος 19 Σιμώνης Ιωάννης
3 Βορδός Χρήστος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 21 Χλιούμης Ανδρέας
5 Λιόντας Γεώργιος 22 Καπλάνης Θωμάς
6 Σαράντη Μαρία 23 Γκολόης Γεώργιος
7 Ζούνη Στέλλα 24 Βαγιωνάς Αθανάσιος
8 Αβέρης Αθανάσιος 25 Παρθενιώτης Νικόλαος
9 Πλιάκος Αστέριος
10 Λακρός Αλέξανδρος
11 Σοφοτάσιος Χρήστος
12 Βουλγαράκης Χρυσόστομο
13 Κοντογιώργης Δημήτριος
14 Δήμητσας Δημήτριος
15 Δημητριάδης Χρήστος
16 Μπογδάνος Κων/νος
17 Μπάτσιος Αστέριος

         ΑΠΟΝΤΕΣ : Ευαγγελινός Δημήτριος, Σταμούδης Ελευθέριος.
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση των 
πρακτικών. 
       Στη  συνεδρίαση κλήθηκαν  όλοι  οι  Πρόεδροι  των  Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων  και  
παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας κ. Σαραφίδης Αναστάσιος,  ο Πρόεδρος 
Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας κ. Θεολόγης Νικόλαος, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. 
Άννα  Ρόκου,  ο  Πρόεδρος  της  Τοπικής   Κοινότητας  Μεταμόρφωσης  κ.  Ανδρέας  Μαχαίρας και  ο 
Πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας Γεροπλατάνου Σεραφείμ Δημήτριος.

Αριθμός θέματος : 42ο Λήψη απόφασης για  Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου 
Πολυγύρου και  Π.Ε.Δ.

Αριθμός Απόφασης : 219

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 42ο θέμα, 
ανέφερε: «Καλείται το Δ.Σ. να λάβει απόφαση για την σύναψη Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  
της  Π.Ε.Δ.  και  του  Δήμου  Πολυγύρου,  ώστε  να  επιτυγχάνεται  αφενός η  εξυπηρέτηση  των, 
«καλλικρατικών»  διαστάσεων,  αναγκών  του  «Δήμο  Πολυγύρου»,  και  ιδιαίτερα  η  απρόσκοπτη 
λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας του,  και αφετέρου η καθοριστική υποστήριξη της «ΠΕΔ» στην 
εκπλήρωση της αποστολής και της ομαλής λειτουργίας ενός Δήμου-Μέλους της.

Ειδικότερα, κατά τους εναπομείναντες μήνες του 2012 (από την υπογραφή της παρούσας μέχρι 
την  λήξη  του  έτους)  οι  εργασίες,  και  οι  διεκπεραιωτικές  ενέργειες  (όπως  σύνταξη  και  προώθηση 
απαιτούμενων διαδικασιών ωρίμανσης – υλοποίησης έργων εγγράφων) κ.α., οι οποίες συνιστούν την,  
εκ μέρους της «ΠΕΔ», παροχή υπηρεσίας στον «Δήμο», είναι: 

• Διοικητική υποστήριξη στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.
• Προετοιμασία  φακέλων  υποβολής  προτάσεων  για   την  ωρίμανση  των  έργων  περιβαλλοντικού 

χαρακτήρα για ένταξη στο ΕΣΠΑ, καθώς και σε διάφορα άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
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• Αρχειοθέτηση εγγράφων και φακέλων λόγω έλλειψης γραμματειακής υποστήριξης.
Συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου σε θέματα τροποποίησης προϋπολογισμού για την 
εγγραφή νέων πιστώσεων σε διάφορα έργα του τεχνικού προγράμματος του Δήμου.

  Παρακαλώ το σώμα να αποφασίσει σχετικά με την ανωτέρω πρόταση».
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το υπ. Αριθ. την υπ. αριθ.  87/ 2012 

απόφαση της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας., το άρθρο 100 του Ν.3852/2010  και μετά από διαλογική 
συζήτηση

Αποφασίζει    Ομόφωνα

1. Εγκρίνει  την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της  «ΠΕΔ» και  του 
Δήμου Πολυγύρου»

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο εκπρόσωπο του Δήμου για 
την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα περιέχει τα εξής:

Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα 1-8-2012, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12.00, και στα Γραφεία της 
ΠΕΔ Κεντρικής  Μακεδονίας  (οδός 26ης Οκτωβρίου,  αρ.  43,  5ος όροφος,  ΤΚ 546 27),  οι  παρακάτω 
Συμβαλλόμενοι Φορείς:  

η  Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας,  που εδρεύει  στην Θεσσαλονίκη 
(οδός 26ης Οκτωβρίου, αρ. 43, 5ος όροφος, ΤΚ 546 27, ΑΦΜ997761322, Δ.Ο.Υ. B Θεσσαλονίκης), και 
εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον  Πρόεδρό  της  Σίμο  Δανιηλίδη  του  Θεόδωρου,  Δήμαρχο  Νεάπολης-
Συκεών, (ΑΔΤ Ρ 748311), ειδικά εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας, με την 87/2012 
απόφαση  του  Διοικητικού  της  Συμβουλίου,  που  θα  καλείται  στα  επόμενα,  για  λόγους  συντομίας, 
«ΠΕΔ», 
αφενός,      και 

ο  Δήμος Πολυγύρου, που εδρεύει στην  Πολύγυρο (οδός Πολυτεχνείου , αρ. 50, ΤΚ 63100, 
ΑΦΜ  998493345,  Δ.Ο.Υ.  Πολυγύρου),  και  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον  Δήμαρχό  του  Αστέριο 
Ζωγράφο του Γεωργίου, ειδικά εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας, με την 219 /31-5-
2012 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, που θα καλείται στα επόμενα, για λόγους συντομίας, 
«Δήμος Πολυγύρου», 
αφετέρου,
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Προοίμιο
1.- Η «ΠΕΔ» είναι  Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου,  αποτελεί  την συλλογική έκφραση 

όλων των Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και η λειτουργία της διέπεται 
από τις  διατάξεις του Π.Δ. 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182).  Η «ΠΕΔ» συγκροτήθηκε με την υποχρεωτική 
(βάσει των §§ 9-11 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010) συγχώνευση των 7 τ. ΤΕΔΚ της Κεντρικής  
Μακεδονίας  (:  Χαλκιδικής,  Θεσσαλονίκης,  Κιλκίς,  Πέλλας,  Χαλκιδικής,  Σερρών,  Χαλκιδικής),  το 
Προσωπικό των οποίων κατέστη αυτοδικαίως Προσωπικό της ΠΕΔ (άρθρο 282 § 11 του Ν. 3852/2010, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 § 11 του Ν. 3966/2011·  άρθρο 45 § 1 του Π.Δ. 75/2011).  Μεταξύ  
των Καταστατικών Σκοπών της «ΠΕΔ» συγκαταλέγονται:  «… β) η προαγωγή του θεσμού του πρώτου 
… βαθμού αυτοδιοίκησης, … η) η συνεργασία με όργανα και φορείς της τοπικής … αυτοδιοίκησης, … 
θ) η ενίσχυση και υποστήριξη των πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν την αποκέντρωση, και την τοπική 
ανάπτυξη και οικονομία».

2.- Ο «Δήμος Πολυγύρου» είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, που ιδρύθηκε 
με τον Νόμο 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης» - ΦΕΚ Α΄ 87), απαρτίσθηκε από την υποχρεωτική 
συνένωση των τ. «καποδιστριακών» Δήμων (Ανθεμούντα, Ζερβοχωρίων, Ορμύλιας, Πολυγύρου). 

3.1.- Επειδή η εξυπηρέτηση των αναγκών των Δήμων-Μελών της, η ομαλή και απρόσκοπτη 
λειτουργία  των  Υπηρεσιών  τους,  και  ιδιαίτερα  η  επαρκής  ανταπόκρισή  τους  στην  προαγωγή  των 
αυτοδιοικητικών  θεσμών  και  την  υλοποίηση  αναπτυξιακών  θεσμών  σε  τοπικό  επίπεδο,  αποτελούν 
διαρκή μέριμνα της «ΠΕΔ» και συνιστούν κυρίαρχη προτεραιότητά της, 

ενώ,  παράλληλα  «για  την  εκτέλεση  Προγραμματικών  Συμβάσεων  και  στο  πλαίσιο  των 
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συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των Συμβαλλομένων … επιτρέπεται η απασχόληση 
Προσωπικού του ενός Συμβαλλομένου στον άλλον …» (άρθρο 100 § 4 του Ν. 3852/2010), 

τα δυο Συμβαλλόμενα Μέρη εκφράζουν την βούλησή τους να συνεργαστούν, για την παροχή 
της προπεριγραφείσας υπηρεσίας.

Άρθρο 1

Νομική Βάση
Η παρούσα Σύμβαση είναι Προγραμματική, διεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 

3852/2010, όπως ισχύουν.

Άρθρο 2

Αντικείμενο-Σκοπός
2.1.-  Η  παρούσα  Προγραμματική  Σύμβαση  αφορά  στην  εκ  μέρους  της  «ΠΕΔ»,  παροχή 

υπηρεσίας   στον  «Δήμο  Πολυγύρου»,  ώστε  να  επιτυγχάνεται:   αφενός η  εξυπηρέτηση  των, 
«καλλικρατικών»  διαστάσεων,  αναγκών  του  «Δήμο  Πολυγύρου»,  και  ιδιαίτερα  η  απρόσκοπτη 
λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας του,  και αφετέρου η καθοριστική υποστήριξη της «ΠΕΔ» στην 
εκπλήρωση της αποστολής και της ομαλής λειτουργίας ενός Δήμου-Μέλους της.

2.2.- Ειδικότερα, κατά τους εναπομείναντες μήνες του 2012 (από την υπογραφή της παρούσας 
μέχρι την λήξη του έτους) οι εργασίες, και οι διεκπεραιωτικές ενέργειες (όπως σύνταξη και προώθηση 
απαιτούμενων διαδικασιών ωρίμανσης – υλοποίησης έργων εγγράφων) κ.α., οι οποίες συνιστούν την,  
εκ μέρους της «ΠΕΔ», παροχή υπηρεσίας στον «Δήμο», είναι: 

• Διοικητική υποστήριξη στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.
• Προετοιμασία  φακέλων  υποβολής  προτάσεων  για   την  ωρίμανση  των  έργων  περιβαλλοντικού 

χαρακτήρα για ένταξη στο ΕΣΠΑ, καθώς και σε διάφορα άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
• Αρχειοθέτηση εγγράφων και φακέλων λόγω έλλειψης γραμματειακής υποστήριξης.
• Συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου σε θέματα τροποποίησης προϋπολογισμού για 

την εγγραφή νέων πιστώσεων σε διάφορα έργα του τεχνικού προγράμματος του Δήμου.

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών

3.1.- Η «ΠΕΔ» αναλαμβάνει:
3.1.1.- Να παρέχει τις αναφερόμενες στην § 2.2. της  Σύμβασης  υπηρεσίες στην «Τεχνική 

Υπηρεσία  Δήμου  Πολυγύρου»,  όπου  και  θα  προσφέρει  αυτές  ,  για  όλο  τον  χρόνο  ισχύος  της 
παρούσας,  όπως αυτές αναφέρονται  στο άρθρο 2 § 2 της παρούσας,  και όπως η παροχή αυτών θα  
πιστοποιείται από την «Επιτροπή Παρακολούθησης» του άρθρου 6 της παρούσας.

3.1.2.-  Να  συνεργάζεται,  καθ’  όλη  την  διάρκεια  ισχύος  της  παρούσας,  με  τον  «Δήμο 
Πολυγύρου», και, στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων της, να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια 
και υποστήριξη για την άρτια εκπλήρωση του αντικειμένου της.

3.1.3.-  Να  ορίσει  από  ένα  Τακτικό  και  Αναπληρωτή  Εκπρόσωπό  της  στην  «Επιτροπή 
Παρακολούθησης» του άρθρου 6 της παρούσας.

3.1.4.-  Σε περίπτωση που απαιτηθεί η συνδρομή και άλλων Φορέων, για την υλοποίηση της  
παρούσας,  να  παρεμβαίνει  καταλλήλως,  και,  είτε  αυτοτελώς,  είτε  από  κοινού  με  τον  «Δήμο 
Πολυγύρου», να προβαίνει σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια προς τους Φορείς αυτούς.

3.1.6.-  Να  υποβοηθήσει  στην  σύναψη  συμπληρωματικών  Συμβάσεων,  εφόσον  αυτές 
απαιτηθούν.

3.2.-  Ο «Δήμος Πολυγύρου» αναλαμβάνει:
3.2.1.-  Μέσω των αρμόδιων πολιτικών και διοικητικών οργάνων του, να αξιοποιήσει, σύμφωνα 

με τον προγραμματισμό και τις ανάγκες του, τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ΠΕΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια 
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ισχύος της παρούσας.
3.2.2.-  Να αποδίδει, έπειτα από έγκριση της «Επιτροπής Παρακολούθησης» του άρθρου 6 

της παρούσας, στην «ΠΕΔ» τους πόρους του Άρθρου 4 της παρούσας.
3.2.3.-  Να συνεργάζεται, καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσας, με την «ΠΕΔ», και, στο 

πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων του, να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια και υποστήριξη για  
την άρτια εκπλήρωση του αντικειμένου της.  

3.2.4.-  Να  ορίσει  από  ένα  Τακτικό  και  Αναπληρωτή  Εκπρόσωπό  του  στην  «Επιτροπή 
Παρακολούθησης» του Άρθρου 6 της παρούσας.

3.2.5.-  Σε περίπτωση που απαιτηθεί η συνδρομή και άλλων Φορέων, για την υλοποίηση της  
παρούσας,  να  παρεμβαίνει  καταλλήλως,  και,  είτε  αυτοτελώς,  είτε  από  κοινού  με  την  «ΠΕΔ»,  να 
προβαίνει σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια προς τους Φορείς αυτούς.

3.2.6.-  Να  υποβοηθήσει  στην  σύναψη  συμπληρωματικών  Συμβάσεων,  εφόσον  αυτές 
απαιτηθούν.

Άρθρο 4

Οικονομικοί Όροι
4.1.-  Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας ανέρχεται  στο 

ποσόν των    9.805,85  €, και καλύπτει το σύνολο των επιβαρύνσεων της «ΠΕΔ» για την παροχή της 
υπηρεσίας που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας.

4.2.-  Η απόδοση του ποσού της § 4.1. θα γίνει από τον «Δήμο Πολυγύρου» στην «ΠΕΔ» είτε 
τμηματικά,  είτε  εφάπαξ,  σύμφωνα  με  όσα  θα  ορίζει  με  σχετική  απόφαση  της  «Επιτροπής 
Παρακολούθησης» του Άρθρου 6 της παρούσας.

Άρθρο 5

Χρονική Διάρκεια
Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει την 1η Αυγούστου 2012 και λήγει 

την  31η Δεκεμβρίου  2012·   η  ισχύς  της  παρούσας  μπορεί  να  παραταθεί,  μετά  από  εισήγηση  της 
«Επιτροπής Παρακολούθησης», με συμφωνία των δυο Συμβαλλομένων Μερών.

Άρθρο 6

Επιτροπή Παρακολούθησης
6.1.-  Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύμβασης αυτής συνιστάται όργανο, με την 

επωνυμία «Επιτροπή Παρακολούθησης».  Η «Επιτροπή Παρακολούθησης» αποτελείται από δύο (2) 
Μέλη,  των δυο Συμβαλλομένων Μερών,  που ορίζονται,  με τους  Αναπληρωτές  τους,  από τα οικεία 
Συλλογικά  Όργανα  Διοίκησής  τους  (Διοικητικό  Συμβούλιο  «ΠΕΔ»,  και  Δημοτικό  Συμβούλιο 
«Δήμου»).   Αμέσως  μετά  από την  υπογραφή της  Σύμβασης,  οι  Συμβαλλόμενοι  Φορείς  πρέπει  να 
κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς Μέλη της «Επιτροπής Παρακολούθησης» και 
τους Αναπληρωτές τους. 

6.2.-  Αντικείμενο της «Επιτροπής Παρακολούθησης» είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος 
της τήρησης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσής τους και η 
παροχή  έγκρισης  για  την  τμηματική  απόδοση των  πόρων της,  η  υποβοήθηση της  υλοποίησης  του 
αντικειμένου της και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών, σχετικής με την 
ερμηνεία των όρων ή με τον τρόπο εφαρμογής της.

6.3.-  Πρόεδρος της «Επιτροπής Παρακολούθησης» ορίζεται στην πρώτη Συνεδρίασή της, 
που συγκαλείται σε 10 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, και είναι Εκπρόσωπος της «ΠΕΔ».

6.4.-  Η  Επιτροπή συγκαλείται  από τον  Πρόεδρό της.   Στην  πρόσκληση αναγράφονται  τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Χρέη Γραμματέα εκτελεί Μέλος της Επιτροπής, με την γραμματειακή 
στήριξη του «Δήμου».

6.5.-  Η Επιτροπή αποφασίζει για την πορεία των εκταμιεύσεων προς την «ΠΕΔ», και μόνον με 
την δική της εγκριτική απόφαση αποδίδει ο «Δήμος Πολυγύρου» το αντίστοιχο ποσόν στην «ΠΕΔ» (με 
την κατάθεσή του στον τραπεζικό λογαριασμό της «ΠΕΔ»).

6.6.-  Η Επιτροπή εκτιμά και εισηγείται στα Συμβαλλόμενα Μέρη την τυχόν παράταση ισχύος 
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της Σύμβασης, και διευκρινίζει κάθε λεπτομέρεια της παρούσας, σύμφωνα με τις ειδικότερες συνθήκες 
και τις ιδιαιτερότητες υλοποίησης του αντικειμένου της.

Άρθρο 7

Αντισυμβατική Συμπεριφορά – Ρήτρες
7.1.- Τα Συμβαλλόμενα Μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης. 

7.2.1- Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης 
-που  θεωρούνται  όλοι  σημαντικοί-  ή  η  παράβαση  του  νόμου  ή  της  καλής  πίστης  και  των 
συναλλακτικών ηθών από ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, δίνει το δικαίωμα στα άλλα Συμβαλλόμενα 
Μέρη, από κοινού ή μεμονωμένα, να ζητήσουν κάθε θετική ή αποθετική ζημία. 

7.2.2.- Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης μπορεί να επιβάλλονται 
με αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης οι ακόλουθες ρήτρες:

(α) Σύσταση εφαρμογής των όρων της Σύμβασης 
(β) Αποζημίωση για τη ζημία που έχει επέλθει από τη μη εφαρμογή των όρων.

Άρθρο 8

Τελικές Διατάξεις
8.1.- Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ή επέκταση αυτής, δεν αναγνωρίζεται 

χωρίς  έγγραφο,  που  υπογράφεται  από  Εκπροσώπους  των  Συμβαλλομένων  Μελών,  που,  στην 
προκειμένη περίπτωση, είναι  τα Μέλη της «Επιτροπής Παρακολούθησης»,  τα οποία αποφασίζουν 
σχετικά με ομοφωνία.

8.2.- Η για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων 
από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος, ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική 
Σύμβαση ή η  καθυστέρηση στην λήψη μέτρων που προβλέπει  η  Σύμβαση αυτή,  από οποιοδήποτε 
Συμβαλλόμενο  Μέρος,  δεν  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  παραίτηση  των  Συμβαλλομένων  Μερών  από 
δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα Συμβαλλόμενα Μέρη, 
που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.

Αυτά συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα Συμβαλλόμενα Μέρη, και σε πίστωσή τους 
συντάσσεται το παρόν, το οποίο διαβάζεται και υπογράφεται σε δυο πρωτότυπα, από τα οποία το 
κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος λαμβάνει από ένα:

Για την «ΠΕΔ»
Ο Πρόεδρος

              ΣΥΜΕΩΝ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
Δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών

Για τον «Δήμο Πολυγύρου»
Ο Δήμαρχος

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 219/2012
      

 Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή              Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Πολύγυρος 31- 5 – 2012

M.E. ΔΗΜΑΡΧΟY
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΖΑΓΓΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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