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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 21-2-2020.
Πράξη 43η
Ιθάκη, σήμερα 21 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00΄ συνήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου κ. Διονυσίου Γερ.
Στανίτσα, έπειτα από την αρ. 863/17-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΦΙΑΜΠΟΛΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.
4555/2018.
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον από τα 17 μέλη του ήταν παρόντα τα 14 :

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

8.

ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1.

ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ

2.

ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

9.

ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ

2.

3.

ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

10.

ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

3.

ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ
(προσήλθε κατά το 2ο
θέμα)
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

4.

ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

11.

5.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

12.

6.

ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

13.

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ

7.

ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

14.

ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

(αν και νομίμως
προσκληθέντες)

1. ΙΘΑΚΗΣ – ΓΡΙΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
2. ΚΙΟΝΙΟΥ – ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης (Εισηγητική έκθεση
για την σύναψη συμβάσης διαδημοτικής συνεργασίας για την εποπτεία «Κέντρου Κοινότητας
Δήμου Ιθάκης») και στη συνέχεια ο Δήμαρχος αναφέρεται στην παρακάτω εισήγηση του Γραφείου
Ανάπτυξης και Προγραμματισμού του Δήμου :
< Με την υπ’ αριθ. 389/04-06-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων εντάχθηκε η πράξη
«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιθάκης» με κωδικό ΟΠΣ 5027324 στο ΕΠ «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
κατόπιν:
 της υπ’ αριθ. 59/12-01-2018 πρόσκλησης προς τους δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων
προκειμένου να επιχορηγηθούν τα Κέντρα Κοινότητας και να χρηματοδοτηθούν από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
 της υπ’ αριθ. 17/30-01-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για δημιουργία Κέντρου
Κοινότητας στο Δήμο και την υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση και
 της υπ’ αριθ. 1347/28-02-2018 αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου προς την ΕΥΔ του Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ιόνια Νησιά».
Με την υπ’ αριθ. 151/06-09-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος αποδέχτηκε την ένταξη
στην Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιθάκης» και με την υπ. αριθ. 153/06-09-2018 με θέμα Έγκριση
πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την πράξη «Κέντρο Κοινότητας του
Δήμου Ιθάκης» αποφάσισε την στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ιθάκης, η οποία και
ολοκληρώθηκε.

ΑΔΑ: 9ΟΜΕΩΕΟ-Α10

Ο Δήμος Ιθάκης έχει συστήσει «Κέντρο Κοινότητας», σύμφωνα με την νομοθεσία. Επειδή ωστόσο δε
διαθέτει αντίστοιχη Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας, προτείνει να συμβληθεί με το Δήμο Αργοστολίου,
ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η από το νόμο επιβαλλόμενη άσκηση εποπτείας επί του Κέντρου αυτού,
σύμφωνα με τα παρακάτω.
Προτείνεται ο Δήμος Αργοστολίου δια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας / Κοινωνικής
Υπηρεσίας, να αναλάβει την εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ιθάκης, σύμφωνα με το άρθρο
της 6 της ΚΥΑ Δ.23/14435-1135/30.3.2016, και την υποβοήθησή του προκειμένου να παρέχει τις
υπηρεσίες που ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 2 της ανωτέρω ΚΥΑ.
Η ως άνω εποπτεία έχει το χαρακτήρα της ασκήσεως ελέγχου από το Δήμο Αργοστολίου επί του
Κέντρου, σε ότι αφορά την ορθή λειτουργία αυτού. Υπό την έννοια αυτή, η εποπτεία έχει αμιγώς διοικητικό
– οργανωτικό χαρακτήρα, περιοριζόμενη μόνον στην τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας του,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.
Στην συνέχεια παρατίθεται σχέδιο διαδημοτικής συνεργασίας.
Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά. >

ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μεταξύ
ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ
για την εποπτεία του
«Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ιθάκης»,
σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ.23/14435-1135/30.3.2016.
Στην Ιθάκη, σήμερα 24/01/2020 ημέρα Δευτέρα, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

Ο Δήμος Αργοστολίου που εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας και εκπροσωπείται κατά
το νόμο από τον κο Θεόφιλο Μιχαλάτο, Δήμαρχο Αργοστολίου, σύμφωνα με την απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας με αριθμό 14/2019, η οποία εκδόθηκε με την αυξημένη
πλειοψηφία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (1ος συμβαλλόμενος).

Ο Δήμος Ιθάκης που εδρεύει στη Ιθάκη και εκπροσωπείται κατά νόμο από τον Διονύσιο
Γερ. Στανίτσα, Δήμαρχο Ιθάκης, σύμφωνα με την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Κεφαλληνίας με αριθμό 14/2019, η οποία εκδόθηκε με την αυξημένη πλειοψηφία που προβλέπεται
από τις σχετικές διατάξεις (2ος συμβαλλόμενος)
έχοντας υπόψη:
1) Το Ν.3582/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 99, 205 και
206 αυτού.
2) Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
3) Την υπ΄ αριθ. 13674/9688 απόφαση ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ KAI ΙΟΝΙΟΥ «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής
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Υπηρεσίας Δήμου Ιθάκης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το ΦΕΚ2763/Β/08-08-2017 και το
ΦΕΚ485/Β/19-02-2019.
4) Το υφιστάμενο προσωπικό όπως έχει τοποθετηθεί στις Οργανικές Μονάδες του Δήμου Ιθάκης
σύμφωνα με την 1822/16-03-2018 (ΑΔΑ :ΩΩΛΞΩΕΟ-7ΚΖ) απόφαση.
5) Το υφιστάμενο προσωπικό όπως έχει τοποθετηθεί στις Οργανικές Μονάδες του Δήμου
Αργοστολίου.
6) Την ΚΥΑ Δ.23/14435-1135/30.3.2016 «Καθορισμός Ελάχιστων Προδιαγραφών Λειτουργίας των
Κέντρων Κοινότητας».
7) Τη με αριθμ. 389/04.06.2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας του
Δήμου Ιθάκης» και MIS 5027324 στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά»
6) Την αριθ
(ΑΔΑ
) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης όπως ελέγχθηκε και
εγκρίθηκε για την νομιμότητα της με την υπ΄ αριθμ
(ΑΔΑ
) απόφαση Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίνεται η
σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας.
8) Την αριθμ
(ΑΔΑ
) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου όπως
ελέγχθηκε και εγκρίθηκε για την νομιμότητα της με την υπ΄ αριθμ
(ΑΔΑ
) απόφαση
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία
εγκρίνεται η σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Ιθάκης.
9) Τον προϋπολογισμό 2020 του Δήμου Ιθάκης όπου υπάρχει ΚΑΕ: 10.6422.01 << ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ>> .
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Τα «Κέντρα Κοινότητας» είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν.4368/16 (ΦΕΚ 21
Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας
τους (ΦΕΚ 854 Β΄/30.03.2016). Τα ανωτέρω Κέντρα αποτελούν το βασικό «πυρήνα» διευρυμένων
υπηρεσιών τύπου «One Stop Shοp», τα οποία υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Διεύθυνση
Κοινωνικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., αποτελούν μία μορφή συνολικής δράσης, παρέχοντας υπηρεσίες οι
οποίες θα ενισχύσουν τις πολιτικές σε τοπικό επίπεδο που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως
η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις
του ν.4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και τη Γ.Γ. Διά Βίου Μάθησης.
Με τη λειτουργία τους, ειδικότερα, επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την
υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες
που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Τα Κέντρα ενσωματώνουν τα Γραφεία Διαμεσολάβησης του
Δικτύου Δομών για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας, καθώς και τις λειτουργίες εξειδικευμένων κέντρων για
ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού (π.χ. Κέντρα Ρομά, Κέντρα Μεταναστών κ.α.).
Ο Δήμος Ιθάκης έχει συστήσει «Κέντρο Κοινότητας», σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομοθεσία
όπως προκύπτει και από την
Βεβαίωση έναρξης. Επειδή ωστόσο δε διαθέτει αντίστοιχη Υπηρεσία
Κοινωνικής Προστασίας, συμβάλλεται δια της παρούσης με το Δήμο Αργοστολίου ούτως ώστε να
εξασφαλισθεί η από το νόμο επιβαλλόμενη άσκηση εποπτείας επί του Κέντρου αυτού, σύμφωνα με τα
παρακάτω.
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την παρούσα, ο Δήμος (της έδρας) Αργοστολίου δια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας /
Κοινωνικής Υπηρεσίας, αναλαμβάνει την εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, σύμφωνα με το
άρθρο της 6 της ΚΥΑ Δ.23/14435-1135/30.3.2016, και την υποβοήθησή του προκειμένου να παρέχει τις
υπηρεσίες που ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 2 της ανωτέρω ΚΥΑ.
Η ως άνω εποπτεία έχει το χαρακτήρα της ασκήσεως ελέγχου από το Δήμο Αργοστολίου επί του
Κέντρου, σε ότι αφορά την ορθή λειτουργία αυτού. Υπό την έννοια αυτή, η εποπτεία έχει αμιγώς διοικητικό
– οργανωτικό χαρακτήρα, περιοριζόμενη μόνον στην τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας του,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο
Για στο σκοπό αυτό, ο Δήμος (της έδρας) Αργοστολίου δια της Κοινωνικής του Υπηρεσίας θα
ασκεί εποπτεία στο Κέντρο, συνεπικουρούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου Ιθάκης και των
αντίστοιχων Νομικών του Προσώπων.
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ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
1. Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου αναλαμβάνει:
 να ασκεί εποπτεία, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 1, με σκοπό τη διαρκή και απρόσκοπτη
λειτουργία του Κέντρου
 να υποστηρίζει, με την εμπειρία που διαθέτουν τα στελέχη της και το προσωπικό του
Κέντρου Κοινότητας στην άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων/αρμοδιοτήτων τους
 να διευκολύνει την επικοινωνία και τις επαφές με δημόσιους οργανισμούς και τοπικούς
φορείς
 να ελέγχει την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στη σχετική ΚΥΑ.
2. Ο Δήμος Ιθάκης αναλαμβάνει:
 να ενημερώνει, σε τακτική βάση, το αρμόδιο στέλεχος της Κοινωνικής Υπηρεσίας
(Προϊστάμενο) του Δήμου (της έδρας) για τις δράσεις και τα προβλήματα του Κέντρου,
αποστέλλοντας ετήσιες αναφορές
 να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου ο εποπτεύων Δήμος Αργοστολίου
να ασκεί απρόσκοπτα τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του, όπως αυτά προκύπτουν από την
παρούσα αλλά και την ισχύουσα σχετική νομοθεσία.
 να εφαρμόζει πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη δράση του Κέντρου
Κοινότητας, επικουρώντας την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (έδρας) με κοινωνικούς
επιστήμονες άλλων δομών ή προγραμμάτων του Δήμου του
 να εφαρμόζει το Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας, τον οποίο
θα υποβάλει στη Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά την έναρξη λειτουργίας του.
ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα Σύμβαση έχει διάρκεια τριών (3) ετών, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από
τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με την ολοκλήρωση των ενεργειών που αποτελούν περιεχόμενο αυτής.
ΑΡΘΡΟ 4
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναθέτουν τον συντονισμό όλων των εργασιών που απαιτούνται για την
επίτευξη του σκοπού της σύμβασης, την παρακολούθηση εφαρμογή της σύμβασης, και των λοιπών όρων,
σε κοινή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:
1) Τον κ. …………………., ως εκπρόσωπο του Δήμου Ιθάκης με αναπληρωτή του τον/την κ.
……………….
2) Τον κ. …………………., ως εκπρόσωπο του Δήμου Αργοστολίου με αναπληρωτή του τον/την κ.
……………….
3) Τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας / Κοινωνικής Υπηρεσίας, του Δήμου
Αργοστολίου.
4) Τον Προϊστάμενο Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του
Δήμου Ιθάκης.
Χρέη γραμματέα στην επιτροπή εκτελεί η υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ιθάκης.
Το αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι:

Παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών και
συντάσσει έκθεση σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.
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Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση
της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει λύση απευθύνεται στα οικεία Δημοτικά
Συμβούλια.

Αποφασίζει για την οποιαδήποτε τροποποίηση του περιεχομένου.
Η Επιτροπή αποφασίζει για κάθε αναγκαία ενέργεια, η οποία κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή
υλοποίηση αυτής της σύμβασης.
Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από πρόσκληση του ενός από τα δύο μέρη.
ΑΡΘΡΟ 5
Ειδικοί όροι
Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στον Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για
την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε
πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του
Φορέα Υλοποίησης.
Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από
τον Φορέα Υλοποίησης Δήμος Αργοστολίου (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο
πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας
Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο
οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων
εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά
το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης.
Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την
καταβολή αμοιβής.
Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής,
ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε
τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που
θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 6
Ρήτρες – Επίλυση Διαφορών
Όλοι οι όροι της παρούσης σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση, έστω και ενός από
αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στα συμβαλλόμενα μέρη να επιβάλουν ποινική ρήτρα με αποφάσεις των
αρμοδίων οργάνων τους.
Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη
διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των
διαφορών, που ενδεχόμενα να προκύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης.
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων
της παρούσας σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Κεφαλληνίας.
ΑΡΘΡΟ 7
Τελικές Διατάξεις
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας 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 τέσσερα πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος
από δύο.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Δήμο Αργοστολίου

Για τον Δήμο Ιθάκης

Θεόφιλος Μιχαλάτος
Δήμαρχος Αργοστολίου

Στανίτσας Διονύσιος
Δήμαρχος Ιθάκης

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του την διαλογική συζήτηση όπως αυτή
αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1.

Εγκρίνει
το ανωτέρω σχέδιο Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Δήμου Αργοστολίου και Δήμου Ιθάκης για την εποπτεία του «Κέντρου
Κοινότητας του Δήμου Ιθάκης», σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ.23/14435-1135/30.3.2016.

2.

Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου για τη συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του
άρθρου 4 της σύμβασης, τον Αντιδήμαρχο Ιθάκης Δόριζα Παναγιώτη, με αναπληρώτριά του την
Δημοτική Σύμβουλο Λουκά Ουρανία.

3.

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ιθάκης Χαλκιοπούλου Αναστασία.
.
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης.

4.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

