ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12ης/26-05-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 49/2020
ΘΕΜΑ:

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βελβεντού στην Ευρωπαϊκή Δράση
Πρόκλησης Ευφυών Πόλεων (100 Intelligent Cities Challenge)

Στο Βελβεντό, στις 26 Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 19:00, τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε δια περιφοράς συνεδρίαση
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» σε
συνδυασμό με την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1258/20-05-2020 πρόσκληση της Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.
Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 μελών δήλωσαν συμμετοχή -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 Μανώλας Αριστείδης
16 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
17 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,
2 Κουκάλης Ζήνων
3 Μύρος Δημήτριος
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
5 Τζάτσου Βάϊα
6 Παπανδρίτσα Μαρία
7 Μυλωνά Κατίνα
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
2 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου
3 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η εισήγηση του Δημάρχου, η οποία είχε
αποσταλεί ηλεκτρονικά στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέφερε τα εξής:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποίησε πριν 3 χρόνια τη δράση του ψηφιακού
μετασχηματισμού πόλεων [DigitalCitiesChallenge (DCC)], στην οποία συμμετείχαν 41
πόλεις με πληθυσμό άνω των 50.000 πολιτών από όλη την Ευρώπη. Σκοπός της
δράσης ήταν η καθοδήγηση των πόλεων στη χάραξη στρατηγικών για τον ψηφιακό
τους μετασχηματισμό, στον οποίο πρέπει να συμμετέχει το σύνολο των εμπλεκομένων
της πόλης.
Από την Ελλάδα, συμμετείχαν λαμβάνοντας και οικονομική βοήθεια 3 πόλεις
(Καβάλα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη), ενώ ενεπλάκησαν ως «πιο ώριμες» και χωρίς να
λάβουν οικονομική βοήθεια η Αθήνα, τα Τρίκαλα και το Ηράκλειο Κρήτης
(fellowcities).
Από τη δράση αναδείχτηκαν καλές πρακτικές, δικτυώθηκαν πόλεις, μετρήθηκαν οι
επιδόσεις των πόλεων και παρήχθησαν έγγραφα στρατηγικής που μπορούν να
καθοδηγήσουν καθοριστικά τις εμπλεκόμενες πόλεις στον ψηφιακό τους
μετασχηματισμό.
Σκοπός της παρούσας δράσης είναι η επέκταση της προηγούμενης σε 100 πόλεις
στην Ευρώπη, αναπτύσσοντας ανάλογη εργασία και παρέχοντας καθοδήγηση στους
άξονες Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση / Τουρισμός / Διαχείριση Υδάτων /
Διαχείριση Απορριμμάτων. Οι εμπλεκόμενες πόλεις αναπτύσσονται σε 3 επίπεδα:
Mentorcities: που έχουν κάποιο επίπεδο ωριμότητας στον ψηφιακό
μετασχηματισμό και θα διαθέσουν τεχνογνωσία.
Mentees: που θα επιλεγούν συγκριτικά μεταξύ των υποψηφίων και θα
καθοδηγηθούν από τις mentorcities και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
InternationalCities: πόλεις πέραν των γεωγραφικών ορίων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που θα δικτυωθούν με Ευρωπαϊκές στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.
Προϋποθέσεις:
1. Οι πόλεις που θα υποβάλουν αίτηση πρέπει να έχουν πληθυσμό άνω των
50.000 κατοίκων (επιτρέπεται και η συμμετοχή ομάδων πόλεων με άθροισμα
πληθυσμού άνω των 50.000 κατοίκων).
2. Να προσκομιστεί έγγραφο εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπογεγραμμένο από το
Δήμαρχο.
3. Να προσδιοριστούν 3 άνθρωποι από το Δήμο και το Οικοσύστημα της πόλης
που θα εργαστούν με 2 ημέρες/εβδομάδα στο έργο.
Διάρκεια δράσης: 30 μήνες (Μάιος 2020 – Ιούλιος 2022)
Προϋπολογισμός: οι πόλεις λαμβάνουν καθοδήγηση και οικονομική υποστήριξη για
τη συμμετοχή στις συναντήσεις της δράσης και όχι απ’ ευθείας προϋπολογισμό.
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 29 Μαΐου 2020
Ο Δήμος Βελβεντού θα υποβάλλει αίτηση στο πρόγραμμα μέσα από
Κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχουν μετά από συνεννόηση επίσης οι Δήμοι
Ωραιοκάστρου και Νάουσας καθώς και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Ευφυών Συστημάτων
Παραγωγής και Ευφυών Πόλεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αξιολογούμε τη
συμμετοχή μας ως ιδιαίτερα σημαντική τόσο ως προς το αντικείμενο της δράσης
αυτής, όσο και στην προσπάθεια δικτύωσης του Δήμου μας.
Στην αίτηση του κάθε μέλους της Κοινοπραξίας (στην οποία πρέπει να
σημειωθεί, ότι προχωρήσαμε διότι κανένας από τους 3 ενδιαφερόμενους Δήμους δεν
πληροί το πληθυσμιακό κριτήριο για αυτοτελή υποβολή) μπορούν να συμμετέχουν και
φορείς του οικοσυστήματος. Στη δική μας περίπτωση έχουν κληθεί και αναμένουμε τη
θετική τους ανταπόκριση οι ακόλουθοι φορείς: Εμπορικός Σύλλογος, ΤΟΕΒ,
Συνεταιρισμός ΑΣΕΠΟΠ, Συνεταιρισμός ΔΗΜΗΤΡΑ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει τα ακόλουθα:
1. Την έγκριση της υποβολής αίτησης του Δήμου Βελβεντού στην Ευρωπαϊκή
Δράση Πρόκλησης Ευφυών Πόλεων (“100 Intelligent Cities Challenge”)
2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή Προγραμματικής
Σύμβασης (όπως επισυνάπτεται)
3. Τον ορισμό μελών στην ομάδα έργου από την πλευρά του Δήμου, οι οποίοι
προτείνεται να είναι οι:
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Α. Στεργίου Εμμανουήλ, Δήμαρχος
Β. Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Γ. Αγγέλη Ειρήνη, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, μέσω της
αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την υποβολή αίτησης του Δήμου Βελβεντού στην Ευρωπαϊκή Δράση
Πρόκλησης Ευφυών Πόλεων (“100 Intelligent Cities Challenge”)
2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βελβεντού κ. Στεργίου Μανώλη για την υπογραφή
Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Ορίζει ως μέλη στην ομάδα έργου από την πλευρά του Δήμου τους κάτωθι:
Α. Τον Δήμαρχο Βελβεντού κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
Β. Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού κ. Μαλλού Βάϊα,
Γ. Την Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βελβεντού κ. Αγγέλη
Ειρήνη.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 49/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 27 Μαΐου 2020
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΦΩΝΙΑ
Στ_XXXXXσήμερα __/__/2020 ημέρα ______ οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι στο
εξής "συμβαλλόμενοι":
1. Το

Ευρευνητικό

Ινστιτούτο

Ευφυών

Συστημάτων

Παραγωγής

και

Ευφυών Πόλεωντου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (στο εξής ΕΙΣΠΕΠ/ΠΘ),
νομίμως εκπροσωπούμενο από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου ΘεσσαλίαςΔρ.
Λεωνίδα Ανθόπουλο, Διευθυντή.
2. Ο Δήμος XXXXXνόμιμα εκπροσωπούμενος από το XXXXXΔήμαρχο.
συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

Άρθρο 1
Προοίμιο
To Ευρευνητικό Ινστιτούτο Ευφυών Συστημάτων Παραγωγής και Ευφυών Πόλεων του
Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας

(στο

εξής

ΕΙΣΠΕΠ/ΠΘ),

ανήκει

στο

Πανεπιστημιακό

Ερευνητικό Κέντρου (ΠΕΚ) Ιάσων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ιδρύθηκε και
λειτουργεί στο πλαίσιο του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 7 του ν.
4589/2019(ΦΕΚ
Πανεπιστημίου

13/Α΄/29.01.2019)
Αθηνών,

«Συνέργειες

Γεωπονικού

Εθνικού

Πανεπιστημίου

και

Αθηνών,

Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.ΙΘεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείοκαι άλλες
διατάξεις» και έχει ως αποστολή την παραγωγή έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο
των θεματικών αντικειμένων των ευφυών συστημάτων παραγωγής (4η Βιομηχανική
Επανάσταση) και των έξυπνων πόλεων. Ορίστηκε δε, ο Διευθυντής του και τα 2 μέλη
της Συντονιστικής του Επιτροπής, με το υπ. αριθμ. ΦΕΚ 80/ΥΟΔΔ/05.02.2020,
κατόπιν

εισήγησης

πενταμελούς

επιτροπής

αξιολόγησης

και

της

υπ.

αριθμ.

226/20.12.2019 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η πολιτισμική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των κατοίκων που διαμένουν στα
διοικητικά όρια του Δήμου XXXXX συνηγορούν στην υπογραφή της παρούσας
προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του ΕΙΕΣΠΕΠ/ΠΘ καιτου Δήμου XXXXX, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.).
Το παρόν συμφωνητικό συνεργασίας (στο εξής το Συμφωνητικό) περιγράφει
το γενικό πλαίσιο, τους στόχους και τις δράσεις που θα αναπτυχθούν από το
ΕΙΣΠΕΠ/ΠΘ και θα υποστηρίζουν το Δήμο XXXXXστο πλαίσιο του Ψηφιακού
του Μετασχηματισμού και γενικότερα σε δράσεις καινοτομίας που εμπίπτουν
στην

αποστολή

προτεραιότητες

του
του

ΕΙΣΠΕΠ/ΠΘ,
Δήμου

αλλά

XXXXXπου

και

στη

εμπίπτουν

στρατηγική
στον

και

ψηφιακό

τις
του

η

μετασχηματισμό, στην 4 Βιομηχανική Επανάσταση και στις Έξυπνες Πόλεις.
Από την παρούσα προγραμματική συμφωνία θα προκύψουν οικονομικά και κοινωνικά
οφέλη λόγω της ανάπτυξης δράσεων έξυπνων πόλεων και ψηφιακού μετασχηματισμού
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που θα σχεδιαστούν ή θα διοικηθούν από το ΕΙΣΠΕΠ/ΠΘ για λογαριασμό του Δήμου
XXXXX.
Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής συμφωνία είναι ο σχεδιασμός και
η ανάπτυξη δράσεων από το ΕΙΕΣΠΕΠ/ΠΘ για λογαριασμό του Δήμου XXXXX,
που θα υποστηρίξει το σχεδιασμό, τη διοίκηση και υλοποίηση δράσεων που
αφορούν

στον

ψηφιακό

μετασχηματισμό

του

Δήμου

XXXXX,

την

4η

Βιομηχανική Επανάσταση και τις έξυπνες πόλεις. Στο πλαίσιο των εν λόγω
δράσεων,

το

ΕΙΕΣΠΕΠ/ΠΘ

θα

αναλάβει

και

την

υποστήριξη

ή

και

εκπροσώπηση του Δήμου XXXXXσε διεθνείς οργανισμούς όπως ενδεικτικά ο
Διεθνής Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών (ITU), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), ο
Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) κ.α.
Οι πρώτες δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας
συμφωνίας, είναι:
1. ΗκαθοδήγησητηςδράσηςIntelligentCitiesChallengeτης

διεύθυνσης

ανάπτυξης (DGGrow) της Ε.Ε.
2. Ο σχεδιασμός και η διοίκηση έργων και πιλοτικών έργων στις περιοχές
του ΕΙΕΣΠΕΠ/ΠΘ.
3. Η

παροχή

εμπειρογνωμοσύνης,

τεχνικής

και

επιστημονικής

υποστήριξης αν ζητηθεί από το Δήμο XXXXX.

Άρθρο 3
Χρονοδιάγραμμα
Η παρούσα προγραμματική συμφωνία δεν έχει σαφώς ορισμένο χρονοδιάγραμμα και
προθεσμία ολοκλήρωσης. Ενδεικτικά αποτυπώνονται σε βάθος 5ετίας οι δράσεις που
θα

αναλάβει

το

ΕΙΣΠΕΠ/ΠΘ

IntelligentCitiesChallenge.

(B)

στον

παρακάτω

Σχεδιασμός

και

πίνακα

GANTT:

(Α)

έργων.

(Γ)

υλοποίηση

Εμπειρογνωμοσύνες, τεχνική και επιστημονική υποστήριξη (Προαιρετική).
.
2020
Φάση

α’

β’

2021
γ’

α’

β’

2022
γ’

α’

Α
Β
Γ

Προαιρετική
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β’

2023
γ’

α’

β’

2024
γ’

α’

β’

γ’

Άρθρο 4
Κατανομή αρμοδιοτήτων
Για την υλοποίηση του έργουαπαιτείται η συνεργασία των 2 μερών. Ειδικότερα, οι
αρμοδιότητες των συμβαλλόμενων μερών, στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας,
καθορίζονται ως εξής:
Α. ΕΙΕΣΠΕΠ/ΠΘ.
Το ΕΙΕΣΠΕΠ/ΠΘαναλαμβάνει:
1. Το συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών για την προετοιμασία προτάσεων,
εκθέσεων, εμπειρογνωμοσυνών, μελετών, σχεδίων.
2. Τη διερεύνηση για πηγές χρηματοδότησης των δράσεων.
3. Την προώθηση της συνεργασίας με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.
4. Τη δημοσιότητα και παρουσίαση των δράσεων σε εθνικά και σε διεθνή φόρα.
5. Την υποστήριξη ή και εκπροσώπηση του Δήμου XXXXXσε εθνικά και σε διεθνή
φόρα, στο πλαίσιο των δράσεων που αναλαμβάνει.
Β. ΔΗΜΟΣ XXXXX
Ο Δήμος XXXXX:
1. Παρέχει πληροφορίες, στοιχεία, καθοδήγηση και γενικότερα όλα τα πρόσφορα
μέσα για την κάλυψη των αναγκών των έργων που θα υλοποιηθούν σε
συνεργασία με το ΕΙΕΣΠΕΠ/ΠΘ.
2. Αναλαμβάνει τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για τις εργασίες εγκατάστασης, τη
διάθεση ανθρώπινων πόρων και εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του παρόντος.
3. Αναλαμβάνει τις επαφές με τους εμπλεκόμενους φορείς της πόλης καθώς και
την εποπτεία τωνπρογραμμάτων εκπαίδευσης.
4. Αναλαμβάνει τη διαμόρφωση των παρεμβάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες και
τις τοπικές ιδιαιτερότητες.
5. Τη διασφάλιση της λειτουργίας και βιωσιμότητας των έργωνπιλότων που
κρίνονται συμφέροντα για το Δήμο XXXXX, μετά το πέρας της περιόδου
πιλοτικής λειτουργίας.
6. Τη χάραξη πολιτικής και τη διαρκή τεχνολογική και επιστημονική ενημέρωση.
7. Τη διαχείριση τυχόν εξοπλισμού που θα αποκτηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης
δράσεων.
8. Την προβολή και διαφήμιση των δράσων που θα αναπτυχθούν σε συνεργασία
και συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους.

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
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Για την εποπτεία της προόδου υλοποίησης του έργου ο Δήμος XXXXXθα συστήνει
Επιτροπή Παρακολούθησης των δράσεων που θα παραχθούν, με συμμετοχή όλων των
εμπλεκόμενων στην υλοποίησήτους. Η Επιτροπή Παρακολούθησης των δράσεων:
1. Παρακολουθεί

την

εξέλιξη

της

δράσης

και

συντονίζει

το

διατιθέμενο

προσωπικό.
2. Τροποποιεί όποτε χρειάζεται τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των δράσεων.
3. Παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών
σε κάθε δράσεις.
4. Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την
υλοποίηση της σύμβασης και αναλαμβάνει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για
την επίλυσή τους.
5. Δύναται να αποφασίζει τη σύσταση μικτών Ομάδων Εργασίας, στις οποίες θα
ανατίθενται συγκεκριμένες εργασίες στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων.
Με την υπογραφή του παρόντοςσυμφωνητικού, τα μέλη δεσμεύονται να διαθέσουν,
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, την απαραίτητη τεχνογνωσία, ανθρώπινους
πόρους και υποδομές που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του δικτύου και την
υλοποίηση των εφαρμογών.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση – πόροι
Η παρούσα συμφωνία δεν επιφέρει κόστος για το Δήμο XXXXX. Οι συμβαλλόμενοι θα
αναζητήσουν από κοινού πηγές χρηματοδότησης των δράσεων που θα απορρέουν από
αυτή, συμβάλλοντας και με ίδια μέσα στην κάλυψη μέρους του κόστους υλοποίησης.
Άρθρο 6
Διάρκεια
Η διάρκεια του παρόντος δεν έχει συγκεκριμένη λήξη, ξεκινά με ορίζοντα τα5 έτη,
αρχόμενη από την υπογραφή της, δίνοντας τη δυνατότητα ανανέωσης.
Άρθρο 7
Τροποποίηση
Κανένας όρος του παρόντος δεν μπορεί να τροποποιηθεί καθ’ ολοκληρία ή μερικώς ή
να καταργηθεί, παρά μόνο εγγράφως, με κοινή συμφωνία και υπογραφή του νόμιμου
ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου όλων των συμβαλλομένων.
Άρθρο 8
Ακυρότητα
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Αν μέρος του παρόντος πάσχει ακυρότητας για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι
αυτού

παραμένουν

ισχυροί,

οι

δε

συμβαλλόμενοι

συμφωνούν

ότι

θα

διαπραγματεύονται με βάση τις αρχές της καλής πίστης και θα αντικαθιστούν ή
τροποποιούν το άκυρο μέρος.
Άρθρο 9
Τελικές Διατάξεις
Η παρούσα συμφωνία είναι αποδεκτή ανεπιφύλακτα και από τα δυο μέρη και κατισχύει
κάθε άλλου κειμένου και τυχόν άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής
συμφωνίας μεταξύ αυτών.
Σε περίπτωση ύπαρξης τυχόν διαφοράς ή διάστασης μεταξύ του κειμένου της
παρούσας, συμφωνείται ότι θα είναι επικρατέστερο το κείμενο της παρούσας με την
επιφύλαξη τυχόν κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Η παρούσασυντάχθηκε σε δυο (2) πρωτότυπα και αφού αναγνώσθηκε και υπογράφηκε
από τους συμβαλλομένους, έκαστος εξ αυτών έλαβε από ένα (1).
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Δήμο XXXXX

Για το Ευρευνητικό Ινστιτούτο Ευφυών
Συστημάτων Παραγωγής και Ευφυών
Πόλεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ο Διευθυντής

Ο Δήμαρχος
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