ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 9ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 164/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός Απριλίου του έτους 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 7601/19-4-2019
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κακλαµάνη Αναστασία
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Τριλίβας Χρήστος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Κατωπόδη Ευανθία
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Γρηγόρη Ασπασία
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
Σκληρός Παναγιώτης
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
Αραβανής Βασίλειος
11
Θερµός Ευάγγελος
11
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
Σκληρός Φίλιππος
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
Καββαδάς Θωµάς
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
Γληγόρης Κων/νος
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
17
Μήτσουρας Πέτρος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Ζουριδάκης Ευτύχιος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα δεκαεννέα (19) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν δώδεκα (12) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 3 θέµα της Η.∆. το 10 θέµα της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος και Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 12 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 3 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 9ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας, µεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του ∆ήµου
Λευκάδας, µε αντικείµενο την παραχώρηση χρήσης υδροφόρων οχηµάτων στο ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Γκογκάκης Γρηγόρης, Πρόεδρος ∆.Σ.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα µε δεκαεννέα (19)
ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε έγκριση πρωτοκόλλου
συνεργασίας, µεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του ∆ήµου Λευκάδας, µε αντικείµενο την παραχώρηση
χρήσης υδροφόρων οχηµάτων στο ∆ήµου Λευκάδας, λόγω του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της
παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβουλίου, κ. Γρηγόρης Γκογκάκης, είπε τα εξής:
«Η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, µε στόχο την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών στον τοµέα της
διαχείρισης κινδύνων και της αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών στη ∆ιοικητική Περιφέρεια του ∆ήµου
Λευκάδας, και στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 10 «Προµήθεια οχηµάτων Υποστήριξης για τη
διαχείριση φυσικών κινδύνων» της πράξης «Λαέρτης –Καινοτόµο Επιχειρησιακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Κινδύνων Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» µε κωδικό ΟΠΣ 5010951, θα παραχωρήσει προς χρήση στον ∆ήµο
Λευκάδας, χωρίς καταβολή µισθώµατος, Υδροφόρες, για χρονικό διάστηµα ∆εκαπέντε(15) ετών.
Με το αριθ. 3462/14500/19-4-2019 έγγραφο, µας έστειλε το σχετικό Πρωτόκολλο συνεργασίας.
Ειδικότερα το Πρωτόκολλο Συνεργασίας αφορά την παραχώρηση προς χρήση στον ∆ήµο Λευκάδας, χωρίς
καταβολή µισθώµατος, των κάτωθι οχηµάτων:
Τρεις(3) Υδροφόρες η κατανοµή των οποίων είναι η ακόλουθη:
Μία Υδροφόρα για την Νήσο Λευκάδα, µία για την Νήσο Καστό και µια για την Νήσο Κάλαµο.
Ο ∆ήµος Λευκάδας αναλαµβάνει:
•
Να παραλάβει από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων τις Υδροφόρες του παρόντος
πρωτόκολλου, υπό τον όρο να εξυπηρετούνται από την χρήση του και οι ανάγκες της
Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει, όταν κρίνεται απαραίτητο. Ως εκ τούτου επιτρέπεται η
απασχόληση προσωπικού του ∆ήµου στο πλαίσιο της παραχώρησης αυτής και για τις ανωτέρω
ανάγκες.
•
Να χρησιµοποιήσει τις Υδροφόρες αποκλειστικά εντός της διοικητικής του περιφέρειας
•
Να αποδεχτεί ότι, κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλόµενων θα εξυπηρετούνται και οι
ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, όταν κρίνεται απαραίτητο.
•
Να παραδώσει τις ως άνω Υδροφόρες, µετά τη λήξη του παρόντος, σε καλή κατάσταση .
•
Τις δαπάνες ασφάλισης των Υδροφόρων, των καυσίµων και των λιπαντικών, καθώς και
της συντήρησης και επισκευής της, ενηµερώνοντας ανελλιπώς τα βιβλία τους.
•
Την πληρωµή των τελών κυκλοφορίας.
•
Την έκδοση διαταγών κίνησης των Υδροφόρων καθώς και οποιονδήποτε άλλων
εγγράφων, αποφάσεων κλπ. απαιτούνται για την υλοποίηση της παρούσας και σύµφωνα µε όσα
απορρέουν από αυτή και τις συναφείς ισχύουσες διατάξεις.
•
Να ορίσει µέλος του στην επιτροπή παραλαβής και παράδοσης των ως άνω Υδροφόρων
µε τον αναπληρωτή του.
Θέτω υπόψη σας το περιεχόµενο του Πρωτοκόλλου συνεργασίας στο οποίο φαίνονται αναλυτικά οι επιµέρους
όροι και εισηγούµαι:
1.Την έγκριση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας
2. Τον ορισµό ενός εκπροσώπου του ∆ήµου στην επιτροπή παραλαβής και παράδοσης των ως άνω
Υδροφόρων µε τον αναπληρωτή του.
3. Την εξουσιοδότηση του ∆ήµαρχου για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου και οποιουδήποτε άλλου
σχετικού έγγραφου απαιτηθεί.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε δεκαεννέα (19) ψήφους, αποφασίζει:
1.
Εγκρίνει το πρωτόκολλο συνεργασίας, µεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του ∆ήµου Λευκάδας,
µε αντικείµενο την παραχώρηση χρήσης υδροφόρων οχηµάτων στο ∆ήµου Λευκάδας, ως κατωτέρω:

Αρ. Πρωτ.:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ:

«Παραχώρηση χρήσης Υδροφόρων»

Μεταξύ των συµβαλλοµένων:

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
&
∆ήµου Λευκάδας

( ………….,

/ /2019)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 10 «Προµήθεια οχηµάτων Υποστήριξης για τη διαχείριση φυσικών κινδύνων» της πράξης
«Λαέρτης –Καινοτόµο Επιχειρησιακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Κινδύνων Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» µε κωδικό ΟΠΣ 5010951,
στην Λευκάδα σήµερα, στις ……. …….. , ηµέρα ……., οι ακόλουθοι συµβαλλόµενοι:
1.
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η οποία εδρεύει στην Κέρκυρα και εκπροσωπείται κατά τον νόµο από τον Περιφερειάρχη κ.
Θεόδωρο Γαλιατσάτο, και
2.
Ο ∆ήµος Λευκάδας, ο οποίος εδρεύει στην Λευκάδα και εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο κ. Κωνσταντίνο
∆ρακονταείδη
Λαµβάνοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις των άρθρων 100 και 163 παρ. ζ του Ν. 3852/2010. 2. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Τ. Α΄85/11.04.2012),
2.
Το Π.∆ 242/1996 (ΦΕΚ Τ. Α΄ -179/ 7.8.1996),
3.
Το Π.∆. 30/1996 «Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης»
Α
Του Ν.3852-7/6/2010 ΦΕΚ 87 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
4.
Καλλικράτης»
5.
Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 2837/30-07-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Λαέρτης-Καινοτόµο Επιχειρησιακό Σύστηµα
∆ιαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων µε κωδικό ΟΠΣ 5010951, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια
Νησιά 2014-2020»
Το εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο της Πράξης «Λαέρτης-Καινοτόµο Επιχειρησιακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Φυσικών Κινδύνων
6.
στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων µε κωδικό ΟΠΣ 5010951
7.
Την από 27/09/2018 Προγραµµατική Συµφωνία Σύµπραξης Φορέων για το Σχεδιασµό και την Υλοποίηση
Συγχρηµατοδοτούµενης Πράξης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πρόσκλησης µε κωδικό ΙΟΝ52 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ιόνια Νησιά 2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» µε τίτλο
«Παρεµβάσεις Αντιµετώπισης και Πρόληψης Πληµµυρικών Φαινοµένων, Πυρκαγιών και Φαινοµένων ∆ιάβρωσης Εδάφους»
8.
Την υπ. Αριθµ …......πρωτ.
Απόφαση του ∆ήµαρχου Λευκάδας κ. Κωνσταντίνου ∆ρακονταείδη
συµφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

ον

: Προοίµιο – Περιεχόµενα

Το πρωτόκολλο αυτό περιέχει τα εξής κεφάλαια:
Προοίµιο - Περιεχόµενα (Άρθρο 1)
Αντικείµενο του πρωτόκολλου (Άρθρο 2)
Περιοχή χρήσης Υδροφόρων
Πόροι-Χρηµατοδότηση (Άρθρο 4)
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης (Άρθρο 5)
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων (Άρθρο 6)
Παρακολούθηση Πρωτόκολλου - Επιτροπή παραλαβής και παράδοσης Υδροφόρων
∆ιάρκεια ισχύος του Πρωτόκολλου Συνεργασίας(Άρθρο 8)
Ρήτρες-Τελικές διατάξεις (Άρθρο 9)
Με στόχο την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών στον τοµέα της διαχείρισης κινδύνων και της αντιµετώπισης
έκτακτων αναγκών στη ∆ιοικητική Περιφέρεια του ∆ήµου Λευκάδας θα παραχωρηθούν από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προς
χρήση στον ∆ήµο Λευκάδας, χωρίς καταβολή µισθώµατος, Υδροφόρες, για χρονικό διάστηµα ∆εκαπέντε(15) ετών.
Άρθρο 2

ον

: Αντικείµενο Πρωτόκολλου

Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας αφορά ειδικότερα την από µέρους
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
παραχώρηση προς χρήση στον ∆ήµο Λευκάδας, χωρίς καταβολή µισθώµατος, των κάτωθι οχηµάτων:
Τρεις(3) Υδροφόρες η κατανοµή των οποίων είναι η ακόλουθή:
Μία Υδροφόρα για την Νήσο Λευκάδα, µία για την Νήσο Καστό και µια για Κάλαµο.
Άρθρο 3

ον

: Περιοχή Χρήσης των Υδροφόρων

Περιοχή Χρήσης των Υδροφόρων, ορίζεται αποκλειστικά η διοικητική περιφέρεια του ∆ήµου Λευκάδας.
Άρθρο 4

ον

: Πόροι – Χρηµατοδότηση

Η απαιτούµενη δαπάνη που θα προκύψει από το παρόν πρωτόκολλο αφορά:

4

•

Τα Καύσιµα και τα λιπαντικά, που θα καλυφθούν µε πιστώσεις που προβλέπονται στον ετήσιο
προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας.

•

Οι τυχόν συντηρήσεις και επισκευές που θα προκύψουν, θα καλυφθούν µε πιστώσεις που προβλέπονται
στον ετήσιο προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας.
Άρθρο 5

ον

: Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης

Η υλοποίηση του παρόντος, θα αρχίσει αµέσως, µετά την υπογραφή του από τα συµβαλλόµενα µέρη και την παράδοση
των Υδροφόρων και θα διαρκέσει για ∆εκαπέντε (15) έτη.
Άρθρο 6

ον

: ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων

Ο ∆ήµος Λευκάδας αναλαµβάνει:

•

•
•
•
•
•
•
•

Να παραλάβει από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων τις Υδροφόρες του παρόντος πρωτόκολλου, υπό τον όρο
να εξυπηρετούνται από την χρήση του και οι ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει, όταν κρίνεται απαραίτητο.
Ως εκ τούτου επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ∆ήµου στο πλαίσιο της παραχώρησης αυτής και για τις ανωτέρω
ανάγκες.
Να χρησιµοποιήσει τις Υδροφόρες αποκλειστικά εντός της διοικητικής του περιφέρειας
Να αποδεχτεί ότι, κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλόµενων θα εξυπηρετούνται και οι ανάγκες της
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, όταν κρίνεται απαραίτητο.
Να παραδώσει τις ως άνω Υδροφόρες, µετά τη λήξη του παρόντος, σε καλή κατάσταση .
Τις δαπάνες ασφάλισης των Υδροφόρων, των καυσίµων και των λιπαντικών, καθώς και της συντήρησης και
επισκευής της, ενηµερώνοντας ανελλιπώς τα βιβλία τους.
Την πληρωµή των τελών κυκλοφορίας.
Την έκδοση διαταγών κίνησης των Υδροφόρων καθώς και οποιονδήποτε άλλων εγγράφων, αποφάσεων
κλπ. απαιτούνται για την υλοποίηση της παρούσας και σύµφωνα µε όσα απορρέουν από αυτή και τις συναφείς ισχύουσες
διατάξεις.
Να ορίσει µέλος του στην επιτροπή παραλαβής και παράδοσης των ως άνω Υδροφόρων µε τον αναπληρωτή
του.
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – αναλαµβάνει:

•

Να παραχωρήσει προς χρήση στον ∆ήµο Λευκάδας, χωρίς καταβολή µισθώµατος τις Υδροφόρες που
αναφέρονται στο άρθρο 2.

•

Να παράσχει στο ∆ήµο Λευκάδας οποιαδήποτε βοήθεια και πληροφορία στα πλαίσια αυτού του
πρωτόκολλου για την υλοποίησή του.

•

Να ορίσει τα µέλη της στην επιτροπή παραλαβής και παράδοσης της Υδροφόρας, µε τους αναπληρωτές
τους.
Άρθρο 7

ον

Παρακολούθηση Πρωτόκολλου – Επιτροπή παραλαβής και παράδοσης Υδροφόρων.
Παρακολούθηση Πρωτόκολλου

•

Η παρακολούθηση εκτέλεσης του παρόντος πρωτόκολλου διενεργείτε από τις Αρµόδιες Υπηρεσίες της
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
Αντικείµενο των Αρµόδιων Υπηρεσιών είναι η παρακολούθηση των όρων του Πρωτόκολλου Συνεργασίας, η υποβοήθηση της
υλοποίησης του αντικειµένου του πρωτόκολλου, η επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών, η διαπίστωση
δυσλειτουργιών, βλαβών και ζηµιών της Υδροφόρας κλπ. Οι Αρµόδιες Υπηρεσίες παρακολουθούν και ελέγχουν την ορθή πορεία
της εκτέλεσης του αντικειµένου του παρόντος και παρεµβαίνουν µε υποδείξεις τους για την αντιµετώπιση των εντοπιζόµενων
προβληµάτων.
Επιτροπή παραλαβής και παράδοσης Υδροφόρων.

•

Για την παραλαβή και παράδοση των Υδροφόρων του παρόντος πρωτόκολλου συστήνεται όργανο µε την
επωνυµία «Επιτροπή παραλαβής και παράδοσης Υδροφόρων», µε έδρα την Λευκάδα. Η ανωτέρω Επιτροπή αποτελείται από
δύο (2) εκπροσώπους της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, µε τους αναπληρωτές τους και από ένα (1) εκπρόσωπο του ∆ήµου
Λευκάδας µε τους αναπληρωτές τους.

•

Η ανωτέρω Επιτροπή, αποτελείται από τρία (3) µέλη µε τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται, µε την
έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτόκολλου, από τα συµβαλλόµενα µέρη, µε απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής
Ενότητας Λευκάδας.

•

Αντικείµενο της Επιτροπής αυτής είναι η ορθή παραλαβή και παράδοση των Υδροφόρων του παρόντος
πρωτόκολλου.
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Άρθρο 8

ον

: ∆ιάρκεια ισχύος του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας

Η διάρκεια του Πρωτόκολλου Συνεργασίας, ορίζεται, αµέσως µετά την υπογραφή του παρόντος και την παράδοση των
Υδροφόρων, στα ∆εκαπέντε(15) έτη. Ο παραπάνω χρόνος δύναται να παραταθεί µε σχετική απόφαση και των δύο
συµβαλλοµένων µερών.
Άρθρο 9

ον

: Ρήτρες-Τελικές ∆ιατάξεις

•

Σε περίπτωση µη τηρήσεως των όρων του παρόντος Πρωτόκολλου Συνεργασίας από το ∆ήµο Λευκάδας,
τούτος υποχρεούται να επιστρέψει στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων τις Υδροφόρες.

•

Καµία τροποποίηση του Πρωτόκολλου Συνεργασίας δεν αναγνωρίζεται χωρίς να εγκρίνεται και να
υπογράφεται από τους νόµιµους εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µερών, µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση των Αρµοδίων
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

•

Η µη άσκηση των δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος ή η
ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας, από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να
θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από δικαιώµατα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση
δικαιωµάτων σε συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγνωρίζονται από το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και προς απόδειξη, αφού
αναγνώστηκε το πρωτόκολλο αυτό, υπογράφεται σε δύο (2) Πρωτότυπα και κάθε µέρος λαµβάνει από ένα (1).
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ

2.
Εκπρόσωπος του ∆ήµου στην επιτροπή παραλαβής και παράδοσης των ως άνω Υδροφόρων, να οριστεί µε
απόφαση ∆ηµάρχου η δηµοτική υπάλληλος Ζωή Πάντζου, τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή της τον δηµοτικό
υπάλληλο Ελευθέριο Σίδερη.
3. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου και οποιουδήποτε άλλου σχετικού έγγραφου
απαιτηθεί
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 164/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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