ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 1ης/19-01-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 03/2020
ΘΕΜΑ:

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, υπό την επωνυμία ¨Εθνικό Κέντρο
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης¨ (ΕΚΕΤΑ), εποπτευόμενο
από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την
συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU.
Στο Βελβεντό, σήμερα, την 19η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2020, ημέρα
της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 7.30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού,
συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο
Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 122/17-01-2020 πρόσκληση της
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.
Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο,
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο - 17 - μελών παραβρέθηκαν -17- μέλη και
ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
3 Αγγέλης Δημήτριος
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος
5 Γκίκας Ιωάννης
6 Εμμανουήλ Δημήτριος
7 Τράντα Ιωάννα
8 Καμκούτης Θωμάς
9 Αχίλλας Γεώργιος
10 Ζορζοβίλης Ζήνων
11 Κουκόλη Σοφία
12 Τσέγκος Νικόλαος
13 Τέτος Νικόλαος
14 Παπαδημητρίου Ζήνων
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
16 Μανώλας Αριστείδης
17 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος
2 Μυλωνά Κατίνα
3 Κουκάλης Ζήνων
4 Μύρος Δημήτριος
5 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
6 Τζάτσου Βάϊα
7 Παπανδρίτσα Μαρία
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
3 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος
έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ),Ν.Π.Ι.Δ. του Ελληνικού
Δημοσίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ένας από
τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς φορείς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού
Προγράμματος WiFi4EU για την δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο
διαδίκτυο στα κυριότερα κέντρα της Δημόσιας Ζωής με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Ε.Σ./1120.12.2019 έγγραφό του «Τελική πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi4EU», μας απεύθυνε, πρόταση
συνεργασίας, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100
του Ν.3852/2010, όπως ισχύει.
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή χρηματοδότησης , μέχρι 15.000 €
ανά δήμο, για τη δημιουργία δημόσιων σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο
Διαδίκτυο.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στην Προγραμματική Σύμβαση είναι τα
κάτωθι:
1.
Διεκπεραίωση διαδικασίας εγγραφής στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
2.
Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.
3.
Μελέτη κάλυψης δικτύου (site survey) και μελέτη εφαρμογής.
4.
Διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών για την προμήθεια και
εγκατάσταση του εξοπλισμού και του λογισμικού.
5.
Παραλαβή του έργου.
Η χρηματοδότηση θα γίνεται μέσω της παροχής ενός κουπονιού (δελτίου),το
οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού WiFi
(σημείων ασύρματης πρόσβασης) στα κέντρα της τοπικής δημόσιας ζωής τα οποία
έχουν κατά περίπτωση επιλεγεί.
Το κουπόνι WiFi 4EU θα καλύπτει τα έξοδα εξοπλισμού και εγκατάστασης των
σημείων πρόσβασης Wi-Fi που πληρούν τις απαιτήσεις που θα ορίζονται στη συμφωνία
επιχορήγησης που θα υπογραφεί με τους επιλεγμένους δήμους.
Ο επιλεγμένος δήμος είναι υπεύθυνος για την πληρωμή της συνδεσιμότητας
(συνδρομή στο Διαδίκτυο),της συντήρησης και της λειτουργίας του εξοπλισμού για
τουλάχιστον 3 έτη.
Η Τρίτη φάση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης του προγράμματος
πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δήμων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την πρώτη φάση υποβολής των αιτημάτων ήταν πολύ
μεγάλος, καθώς υπεβλήθησαν περίπου 11.500 αιτήσεις για μόλις 1.780 κουπόνια
(Ευρωπαϊκό ποσοστό ικανοποίησης αιτημάτων :16%). Σε αυτή τη φάση , το ΕΚΕΤΑ
εκπροσώπησε συνολικά 48 δήμους σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.
Το ΕΚΕΤΑ αξιοποιώντας τόσο τις δικτυακές του υποδομές υψηλής ταχύτητας,
όσο και τη σημαντική εμπειρία που διαθέτει σε υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων,
κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το σύνολο των δήμων τους οποίους
εκπροσωπεί (100% ποσοστό επιτυχίας). Μετά το εξαιρετικό ποσοστό λήψης
χρηματοδότησης που επιτεύχθηκε, το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ επεκτείνει τη δυνατότητα σύναψης
προγραμματικής με τους Δήμους, οι οποίοι μέχρι τώρα δεν κατάφεραν να λάβουν
κουπόνι χρηματοδότησης. Σε αυτό το πλαίσιο, καλεί τους δικαιούχους Δήμους, οι
οποίοι επιθυμούν να διασφαλίσουν την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, μέχρι και την Παρασκευή,10ηΙανουαρίου2020.
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Επειδή, απομένει μόνο μία (1) φάση υποβολής αιτημάτων για λήψη κουπονιών,
αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα ο ανταγωνισμός
και κατά συνέπεια και η
δυσκολία
χρηματοδότησης. Η επόμενη φάση θα πραγματοποιηθεί εντός του
Ιανουαρίου 2020, οπότε η ταχύτατη ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη σύναψη της
προγραμματικής σύμβασης, είναι κρίσιμη.
ΟΔήμοςδενεπιβαρύνεται
οικονομικάμετηνκαταβολήοποιασδήποτεαμοιβήςπροςτοΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνεται:
1.Η έγκριση του κειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης με το Νομικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, υπό την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης» (ΕΚΕΤΑ), για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU.
2. Ο ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της σύμβασης αυτής και
3. Η εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης αυτής.
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση και αφού έθεσε τις απόψεις και τις
προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα
πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει το κείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης με το Νομικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, υπό την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης» (ΕΚΕΤΑ), για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU,
σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται αναλυτικά στο σχέδιο της
Προγραμματικής Σύμβασης
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
απόφασης.
2. Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
σύμβασης αυτής α) τον Αντιδήμαρχο Βελβεντού κ. Ζορζοβίλη Ζήνωνα με αναπληρωτή
τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καμκούτη Θωμά, β) τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τσιτσιόκα
Νκόλαο με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Δημήτριο, και
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης αυτής.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 03/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 20 Ιανουαρίου 2020
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού
Βάϊα Μαλλού
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ΣΧΕΔΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Για τη Συνεργασία στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi4EU
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις …......-….......-2019, οι παρακάτω φορείς:
1. Ο Δήμος Βελβεντού, αναφερόμενος εφεξής για χάριν ευκολίας ως "Δήμος" που
εδρεύει στο Βελβεντό, Αγ. Τριάδας 21, (996877610, ΔΟΥ Κοζάνης) και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον κ. Εμμανουήλ Στεργίου, Δήμαρχο.
2. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (αναφερόμενο εφεξής για χάριν
ευκολίας ως "ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ") που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 6ο χλμ. ΧαριλάουΘέρμης, (099785242, ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης) και εκπροσωπείται νόμιμα για την
υπογραφή της παρούσας από τον Δημήτριο Τζοβάρα, Διευθυντή αυτού.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 («Προγραμματικές Συμβάσεις»).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του ν. 4071/12 (ΦΕΚ
Α΄ 85/11.04.2012)
3. Την υπ’ αριθ. ………./2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου.
4. Την αδυναμία κάλυψης του αντικειμένου της παρεχόμενης υποστήριξης με ιδία μέσα
και προσωπικό του Δήμου, λόγω του πολυσχιδούς και καινοτόμου χαρακτήρα του
περιεχομένου της συνεργασίας.

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η παρούσα Σύμβαση περιέχει:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Περιεχόμενα
Προοίμιο
Αντικείμενο της Σύμβασης
Σκοπός της Σύμβασης
Προϋπολογισμός – Πόροι – Ποσό Χρηματοδότησης
Κοινή Επιτροπή
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα της σύμβασης
Τελικές Διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Δήμος σκοπεύει να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για τη λήψη δελτίου
(κουπονιού) χρηματοδότησης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi4EU,
καθώς και στις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου εφόσον αυτό χρηματοδοτηθεί.
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή χρηματοδότησης, μέχρι 15.000 ευρώ ανά

[4]

δήμο, για τη δημιουργία δημόσιων σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο
Διαδίκτυο. Για το σκοπό αυτό και εξαιτίας της τεχνικής πολυπλοκότητας του
αντικειμένου του προγράμματος, προτίθεται να συνεργαστεί με το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, το
οποίο διαθέτει όλο το απαραίτητο προσωπικό, εμπειρία και τεχνογνωσία για την
επιτυχή παρακολούθηση, υλοποίηση και παραλαβή των έργων που θα εγκριθούν.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, εκ μέρους του Δήμου, αναλαμβάνει να εκτελέσει τις κάτωθι
ενέργειες:
1. Υποστήριξη του Δήμου κατά τη διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2. Υποστήριξη του Δήμου για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.
3. Μελέτη κάλυψης δικτύου (site survey) και μελέτη εφαρμογής κατά περίπτωση.
4. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού κατά περίπτωση.
5. Πιλοτική λειτουργία και τελικές ρυθμίσεις συστήματος κατά περίπτωση.
6. Τελική παράδοση/παραλαβή κατά περίπτωση.
7. Κάθε άλλη διαδικασία ή ενέργεια, απαραίτητη για την ομαλή υλοποίηση του έργου.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σκοπός της σύμβασης είναι η συνεργασία του Δήμου με το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, σε όλες
τις απαιτούμενες διαδικασίες, από την εγγραφή του Δήμου στο πρόγραμμα WiFi4EU,
μέχρι και την τελική υλοποίηση και παραλαβή του προς χρηματοδότηση έργου.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΡΟΙ – ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Δεν θα υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, καθώς η παρούσα δεν
δημιουργεί οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση του Δήμου προς το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας σύμβασης ορίζεται
κοινή Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται:
α) τον κ. ………………......……. με αναπληρωτή τον κ. ……….…………….…..……., ως
εκπρόσωπο του Δήμου, β) τον κ. ………………......……. με αναπληρωτή τον κ.
……….…………….…..……., ως εκπρόσωπο του Δήμου, γ) τον καθηγητή Γεώργιο Σταμούλη,
επιστημονικά υπεύθυνο του έργου, με αναπληρωτή τον επιστημονικό συνεργάτη
Σπυρίδωνα Κοψιδά, υπεύθυνο τεχνικής υλοποίησης του έργου, ως εκπρόσωπο του
ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ.
2) Έργο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης του
αναφερόμενου έργου στο άρθρο 3, γενικά δε η εποπτεία για την πιστή εφαρμογή όλων
των όρων της παρούσας Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 7ο

[5]

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
1) Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση:
α) Να παρέχει, αφενός στο ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, αφετέρου στον επιστημονικό υπεύθυνο όλα
τα διαθέσιμα στοιχεία, που είναι αναγκαία για τη υλοποίηση του Αντικειμένου
(έγγραφα, μελέτες, δεδομένα, χάρτες, μετρήσεις, αναλύσεις κ.λ.π.) και να συνδράμει
στη συλλογή των λοιπών στοιχείων που θα κριθούν απαραίτητα για την άρτια
ολοκλήρωση του Αντικειμένου της σύμβασης.
β) Να συμμετέχει στη Κοινή Επιτροπή του άρθρου 6, να παρέχει κάθε δυνατή και
αναγκαία πληροφορία και να διενεργεί κάθε απαραίτητη διαδικασία στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων του για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα
σύμβαση.
2) Το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκπλήρωσης των παρακάτω
ενεργειών:
1. Υποστήριξη του Δήμου κατά τη διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2. Υποστήριξη των Δήμων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.
3. Μελέτη κάλυψης δικτύου (site survey) και μελέτη εφαρμογής κατά περίπτωση.
4. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού κατά περίπτωση.
5. Πιλοτική λειτουργία και τελικές ρυθμίσεις συστήματος κατά περίπτωση.
6. Τελική παράδοση/παραλαβή κατά περίπτωση.
7. Κάθε άλλη διαδικασία ή ενέργεια, απαραίτητη για την ομαλή υλοποίηση του
έργου.
Επίσης, θα συμμετέχει στη Κοινή Επιτροπή του άρθρου 6 και θα παρέχει κάθε δυνατή
και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την
εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Αντικειμένου, με αρχή μέτρησης την υπογραφή
της Σύμβασης, ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες. Διευκρινίζεται ότι στο
προαναφερθέν χρονοδιάγραμμα δεν περιλαμβάνονται χρόνοι τυχόν εγκρίσεων από
αρμόδιες Υπηρεσίες, οι οποίοι θα επιμηκύνουν ανάλογα την διάρκεια της Σύμβασης.
2. Με την παραλαβή του Αντικειμένου θα συνταχθεί κατά περίπτωση πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής και από την υπογραφή αυτού η παρούσα σύμβαση λύεται και δεν
έχει ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ έναντι του Δήμου.
3. Σε περίπτωση που δεν υπογραφεί αυτό για οποιοδήποτε λόγο, το έργο θεωρείται
αποπερατωμένο, εάν παρέλθει ένας μήνας, από την παράδοση από το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ
του τελευταίου παραδοτέου, χωρίς να έχει προβληθεί από το Δήμο οποιαδήποτε
αντίρρηση ή ένσταση ως προς το παρασχεθέν έργο ή από τότε που ο φορέας νέμεται
και χρησιμοποιεί το έργο εξ’ ολοκλήρου. Σε αυτήν την περίπτωση, θεωρείται ότι από
την χρονική στιγμή αυτή η παρούσα σύμβαση λύεται και δεν έχει ουδεμία περαιτέρω
υποχρέωση το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ έναντι του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1) Καμία τροποποίηση της σύμβασης αυτής δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που
υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.
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2) Η μη άσκηση των δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλόμενων
μερών από τα δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις του, ή αναγνώριση των
δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζεται από αυτή τη σύμβαση.
3) Σε περίπτωση μη πιστής εφαρμογής της παρούσας σύμβασης με υπαιτιότητα του
ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ ή του επιστημονικού υπευθύνου, ο Δήμος, αποκτά μονομερώς το
δικαίωμα της υπαναχώρησης. Αναλόγως, στην περίπτωση υπαιτιότητας του Δήμου, το
ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ δύναται μονομερώς να διακόψει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τα
άρθρα 2 και 3.
4) Η παρούσα προγραμματική σύμβαση συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα, ένα για κάθε
φορέα, τα οποία υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους των φορέων. Αποκτά
δε πλήρη ισχύ μετά την υπογραφή της. Οι συλλογικές αποφάσεις των δύο φορέων οι
οποίες ενέκριναν την παρούσα συμφωνία αποτελούν συμπληρωματικά έγγραφά της.
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