ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 11ης/20 Συνεδρίασης (ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 75/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Μαΐου, του έτους 2020, ηµέρα και ώρα 18:00 ήρθε σε Συνεδρίαση,
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής Webex), σύµφωνα µε
τις δ/ξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του
άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συµπληρώθηκαν µε αυτές του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, καθώς και του άρθρου
10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και της υπ΄αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπ. Εσωτερικών,
ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 6905/14-05-2020 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη
Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Βερύκιος Σπυρίδων
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Αργυρός Νικόλαος
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
Ζουριδάκης Ευτύχιος
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
Σκληρός Φίλιππος
6
Λιβιτσάνος Ιωάννης
6
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
7
Σολδάτος Θεόδωρος
7
Χαλικιάς Ευάγγελος
8
Γληγόρης Παναγιώτης
8
Μελάς Γεράσιµος
9
Σαρανταένας Ιωάννης
9
(οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
10
Γαζής Αναστάσιος
10
αν και κλήθηκαν νόµιµα)
11
Σολδάτος Γεώργιος
11
12
Γιαννιώτης Παναγιώτης
12
13
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
13
14
Σέρβος Κωνσταντίνος
14
15
Περδικάρης Αθανάσιος
15
16
Γληγόρης Χρήστος
16
17
Γληγόρης Κωνσταντίνος
17
18
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
18
19
19
Γαζής Νικόλαος
20
Βερροιώτης Ευάγγελος
20
21
Βεροιώτης Αλέξανδρος
21
22
Ζαβιτσάνος Πέτρος
22
23
Λάζαρης Απόστολος
23
24
Μαργέλη Μαρία
24
25
Βλάχου Ειρήνη
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συµµετέχει στην συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, συµµετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τέθηκε ένα θέµα µη συµπεριλαµβανόµενο στην ηµερήσια διάταξη για χαρακτηρισµό ως κατεπείγον, προς
συζήτηση.
ο
ου
ου
Το 11 θέµα της Η.∆. προτάσσεται µετά τη συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆. και πριν τη συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
- Ο ∆.Σ. Λιβιτσάνος Ιωάννης αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη πριν την ψηφοφορία του 4 θέµατος της Η.∆. Προσήλθε πριν τη
ου
ου
συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆. Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
- Ο ∆.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη πριν την ψηφοφορία του 5 θέµατος της Η.∆ Προσήλθε πριν τη
ου
ου
συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆. Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
- Ο ∆.Σ. Σαρανταένας Ιωάννης, δεν συµµετείχε στην ψηφοφορία για το χαρακτηρισµό του θέµατος Ε.Η.∆. ως κατεπείγον καθώς
ου
ου
και στη συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆..Προσήλθε και συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη πριν τη συζήτηση του 2 θέµατος της
ου
Η.∆. Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆
ου
- Ο ∆.Σ. Σολδάτος Γεώργιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
ου
ου
- Η ∆.Σ. Βλάχου Ειρήνη αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆. και προσήλθε πριν τη συζήτηση του 9
ου
θέµατος της Η.∆. Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 14 θέµατος της Η.∆.
ου
ο
- Ο ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 11 θέµατος (το οποίο προτάχθηκε προς συζήτηση µετά το 8
ο
ου
θέµα και πριν το 9 θέµα της Η.∆.Προσήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
- Ο ∆.Σ. Γληγόρης Παναγιώτης αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
ου
- Η ∆.Σ Μαργέλη Μαρία αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆ Προσήλθε πριν τη συζήτηση του 14 θέµατος.
ου
- Ο ∆.Σ. Γιαννιώτης Παναγιώτης αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
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-Οι ∆.Σ. Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα, Γαζής Νικόλαος και Βεροιώτης Αλέξανδρος αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 14
θέµατος.

ου

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25)
µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 4 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 11 Συνεδρίασης, µε τηλεδιάσκεψη, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆Σ για την υπογραφή Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. του ∆ήµου Λευκάδας και
του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος

Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος Καλός, έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:
«Λαµβάνοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/06 (∆ΚΚ)
2. Την υπ΄αριθ. 13/2020 απόφαση ∆.Σ. περί συµµετοχής του ∆ήµου Λευκάδας ως συµπράττων στη δράση « Για την πρόληψη
της χρήσης πλαστικών και την αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών µιας χρήσεως» στα πλαίσια του προγράµµατος του
Πράσινου Ταµείου «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόµες ∆ράσεις 2019» µε τίτλο «Καινοτόµες δράσεις µε τους πολίτες µε την
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Aegean Rebreath».
3. Το Μνηµόνιο Κατανόησης, το οποίο επισηµοποιεί τη συνέργεια και τη δέσµευση µεταξύ της «Aegean Rebreath» ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
του ∆ήµου Λευκάδας και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας προκειµένου να συνεργάζονται για την ενίσχυση της
τοπικής κοινότητας µε σκοπό την ενίσχυση της τεχνογνωσίας, την από κοινού ανάπτυξη εργαλείων, βέλτιστων πρακτικών και τη
δηµιουργία επιµέρους συµπράξεων και συνεργειών, καθώς και την ανάληψη δράσεων ευαισθητοποίησης για θέµατα σχετικά µε
την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την υλοποίηση ενεργειών σε σχέση µε την ανακύκλωση και την
επαναχρησιµοποίηση θαλάσσιων απορριµµάτων.
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαστε
Την έγκριση του µνηµονίου κατανόησης µεταξύ της Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., του ∆ήµου Λευκάδας και του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας.
Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος Λευκάδας ως εκπρόσωπος του ∆ήµου Λευκάδας για την υπογραφή του µνηµονίου
κατανόησης.»
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των µελών του Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαεφτά (17) ∆.Σ.
Κατά ψήφισαν δύο (2) ∆.Σ. οι κ.κ. Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος.
∆ήλωσαν παρών πέντε (5) ∆.Σ. οι κ.κ. Γληγόρης Κων/νος, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, Γαζής Νικόλαος, Λάζαρης
Απόστολος, Ζαβιτσάνος Πέτρος.
Καταµετρήθηκαν δεκαεννέα (19) ψήφοι.
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την έγκριση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. του ∆ήµου Λευκάδας και του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας ως κατωτέρω:
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
µεταξύ της
Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
και των
∆ήµου Λευκάδας
&
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ επισηµοποιεί τη συνέργεια και τη δέσµευση µεταξύ αφενός µεν της Aegean Rebreath
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και αφετέρου του ∆ήµου Λευκάδας και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας (στο εξής αµφότεροι τα
«Μέρη» και έκαστος το «Μέρος»), προκειµένου τα Μέρη να συνεργάζονται για την ενίσχυση της τοπικής κοινότητας µε σκοπό
την ενίσχυση της τεχνογνωσίας, την από κοινού ανάπτυξη εργαλείων, βέλτιστων πρακτικών και τη δηµιουργία επιµέρους
συµπράξεων και συνεργειών, καθώς και την ανάληψη δράσεων ευαισθητοποίησης για θέµατα σχετικά µε την προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος και την υλοποίηση ενεργειών σε σχέση µε την ανακύκλωση και την επαναχρησιµοποίηση θαλάσσιων
απορριµµάτων.
Άρθρο I
Τα Μέρη
1.

2.

Η Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. είναι ένας Αστικός Συνεταιρισµός Κοινωνικού Σκοπού που, µεταξύ άλλων,
υλοποιεί στοχευµένες πρωτοβουλίες θαλάσσιων καθαρισµών, οι οποίες περιλαµβάνουν τη χαρτογράφηση,
αποκοµιδή, συλλογή και ανακύκλωση θαλάσσιων απορριµµάτων, σύµφωνα µε τις αρχές της κυκλικής οικονοµίας.
Ο ∆ήµος Λευκάδας & Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας, όπως εκπροσωπούνται νόµιµα.
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Πλαίσιο και Κατευθυντήριες Γραµµές που διέπουν τον Προγραµµατισµό ∆ράσεων
Πλαίσιο:
1. Τα µέρη θα εδραιώσουν µια στενή συνεργασία και θα διερευνήσουν τις δυνατότητες για περαιτέρω συνεργασία στον
τοµέα της διαχείρισης θαλάσσιων απορριµµάτων προς όφελος των πολιτών. Το παρόν Μνηµόνιο Κατανόησης
στοχεύει στον εντοπισµό δυνητικών πεδίων συνεργατικής δράσης και την εδραίωση ενός πλαισίου που θα διέπει την
υλοποίηση αυτών των δράσεων.
2. Στο πλαίσιο του παρόντος Μνηµονίου Κατανόησης µπορούν να συµφωνηθούν περαιτέρω πεδία συνεργατικής δράσης.
Για την επίτευξη του σκοπού της συνεργασίας, τα Μέρη θα προβούν στην ενίσχυση των υφιστάµενων πρακτικών και
εξειδικευµένων τεχνικών γνώσεων, καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας µεταξύ τους.

Κατευθυντήριες Αρχές
Οι παρακάτω κατευθυντήριες αρχές θα διέπουν την προσέγγιση για τον προγραµµατισµό των δράσεων που αναλαµβάνονται
στο πλαίσιο του Μνηµονίου Κατανόησης:
 Αµοιβαίος σεβασµός, που αξιώνει από τα Μέρη να αναγνωρίζουν τις αρχές του εθελοντισµού και της
κυκλικής οικονοµίας.
 Ισότητα και δικαιοσύνη, που αξιώνει από τα Μέρη να λειτουργούν µε γνώµονα τη διασφάλιση ίσων
ευκαιριών για κάθε πρόσωπο που συµµερίζεται τις ίδιες ανησυχίες.
 Ειλικρίνεια και διαφάνεια, που αξιώνει από τα Μέρη να λογοδοτούν σε όλα τα επίπεδα για την
αποτελεσµατικότητα των ενεργειών τους και να επιδεικνύουν ειλικρίνεια στις αποφάσεις που λαµβάνουν και
την επικοινωνία που έχουν µε τρίτους.
 Ανεξαρτησία από κάθε θρησκευτική ή πολιτική/κοµµατική εξουσία.
Άρθρο III
Πεδία Συνεργασίας στο πλαίσιο του παρόντος Μνηµονίου Κατανόησης
Τα µέρη θα συνεργαστούν στα παρακάτω πεδία: Αποκοµιδή και αποθήκευση θαλάσσιων απορριµµάτων, προστασία
θαλάσσιου περιβάλλοντος, εκπαίδευση και κατάρτιση, ευαισθητοποίηση πολιτών και φορέων, προώθηση
εθελοντισµού, ανάπτυξη απαραίτητης τεχνογνωσίας, ερευνητικές δραστηριότητες. Η Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. θα
εστιάσει στην αποµάκρυνση θαλάσσιων απορριµµάτων από τον πυθµένα και τις ακτές, µε στόχο την ευαισθητοποίηση
και την εκπαίδευση των σχολικών κοινοτήτων και των αλιέων. Ταυτόχρονα, σε συνεργασία µε το ∆ήµο Λευκάδας θα
αξιοποιηθεί το υφιστάµενο δίκτυο για την ανακύκλωση και την επαναχρησιµοποίηση των θαλάσσιων απορριµµάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, τα «Μέρη» θα συνεργάζονται για την καταγραφή και µεταφορά των ανακυκλώσιµων υλικών στις
υφιστάµενες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Από την πλευρά τους, ο ∆ήµος Λευκάδας και το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο
Λευκάδας θα είναι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση του σταθµού συλλογής θαλάσσιων απορριµµάτων στον αλιευτικό
σταθµό του νησιού.
Αµφότερα τα Μέρη θα συνεργάζονται µε στόχο την ενίσχυση της τεχνογνωσίας σε τοπικό επίπεδο και την προώθηση
των αρχών της κυκλικής οικονοµίας µέσα από κοινές συνέργειες. Παράλληλα, θα εργάζονται από κοινού για την
προώθηση θεµάτων και πολιτικών που αφορούν στην διαχείριση των απορριµµάτων σχετικά µε την προστασία του
περιβάλλοντος.
Άρθρο IV
Εφαρµογή της Σύµπραξης των Μερών
1.
2.
3.

Τα µέρη θα συγκροτήσουν έναν µηχανισµό µε στόχο τη στενή συνεργασία για την εξυπηρέτηση και τη διαχείριση
αυτής της σύµπραξης.
Κάθε Μέρος θα ενηµερώνει το έτερο Μέρος σχετικά µε τον συντονιστικό ρόλο που αναλαµβάνει στο πλαίσιο αυτής
της σύµπραξης.
Τα Μέρη θα λειτουργούν επί τη βάση ενός κοινού σχεδίου εργασίας προκειµένου να υλοποιήσουν τους στόχους
της σύµπραξης, και θα συναντώνται κατά διαστήµατα για να επανεξετάζουν το περιεχόµενο της σύµπραξης,
συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων που επιτεύχθηκαν και των προκλήσεων που αντιµετωπιστήκαν.
Άρθρο V
Οικονοµικές Ρυθµίσεις

1.
2.

Το παρόν Μνηµόνιο Κατανόησης δεν συνεπάγεται καµία νοµική ή/και οικονοµική δέσµευση ή υποχρέωση από
οποιοδήποτε Μέρος προς το έτερο Μέρος.
Η συµµετοχή κάθε Μέρους στην παρούσα σύµπραξη θα εξαρτάται από την ενεργοποίηση επαρκών οικονοµικών
και άλλων πόρων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του. Μολονότι το παρόν Μνηµόνιο Κατανόησης δεν
περιέχει οποιαδήποτε οικονοµική υποχρέωση ή/και επίπτωση για τα Μέρη, τα Μέρη δεσµεύονται να αναζητήσουν
τρόπους για την ενεργοποίηση εξωτερικών πόρων µε στόχο την επέκταση του πεδίου δράσης της µεταξύ τους
συνεργασίας και να διαθέσουν ίδια κεφάλαια για κοινές ενέργειες, όποτε αυτό καθίσταται δυνατό µε βάση τον
αντίστοιχο προϋπολογισµό τους, κατά περίπτωση και κατόπιν έγγραφης συµφωνίας µεταξύ τους. Με µελλοντικές
συµφωνίες, τα Μέρη µπορούν να προβούν σε συµπληρωµατικές ρυθµίσεις προκειµένου να υλοποιούν τους
στόχους του παρόντος Μνηµονίου Κατανόησης.
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3.

Ωστόσο, αµφότερα τα Μέρη θα διερευνούν πιθανούς τρόπους για την εδραίωση µιας οικονοµικής συνεργασίας
ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιµότητα των υλοποιούµενων δράσεων.
Άρθρο VI
Συµπληρωµατικοί Όροι της Συµφωνίας

∆ιανοητική Ιδιοκτησία
Εφόσον δεν προβλέπεται ρητά κάτι διαφορετικό στο παρόν Μνηµόνιο Κατανόησης, κάθε Μέρος θα διατηρεί όλα τα δικαιώµατα
διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και κάθε άλλο δικαίωµα ιδιοκτησίας, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά των ευρεσιτεχνιών, των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των εµπορικών σηµάτων αναφορικά µε προϊόντα, εφευρέσεις, ιδέες, τεχνογνωσία ή
έγγραφα και άλλα υλικά που το δικαιούχο Μέρος ενδέχεται να αποκαλύπτει στο έτερο Μέρος για τους σκοπούς της παρούσας
συνεργασίας.
Χρήση του ονόµατος, λογοτύπου και εµβλήµατος της Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. του ∆ήµου Λευκάδας και του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας
Καθένα από τα Μέρη επιτρέπεται να χρησιµοποιεί το όνοµα, το λογότυπο και το έµβληµα του έτερου Μέρους, κατά περίπτωση
και µόνο σε σχέση µε την παρούσα Συµφωνία, εκτός αν οποιοδήποτε Μέρος ανακαλέσει την εν λόγω συγκατάθεση
οποτεδήποτε και το γνωστοποιήσει εγγράφως στο έτερο Μέρος. Ωστόσο, αµφότερα τα Μέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να
προβάλλουν και να αναγνωρίζουν τη συνεργασία όλων των «Μερών» σε κάθε υλικό επικοινωνίας ή/και κάθε άλλη προωθητική
δράση ή/και δηµόσιες ανακοινώσεις, δελτία τύπου ή δηµοσιεύσεις, συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών δικτύων.
Προνόµια και Ασυλίες
Τίποτα στο παρόν Μνηµόνιο Κατανόησης ή σχετικό µε αυτό δεν θα θεωρείται ότι συνιστά ρητή ή σιωπηρή παραίτηση από
οποιοδήποτε προνόµιο ή ασυλία αµφότερων των Μερών και καµία διάταξη του παρόντος Μνηµονίου Κατανόησης δεν θα
ερµηνεύεται ούτε θα εφαρµόζεται κατά τρόπο ή στον βαθµό που δεν συνάδει µε τα εν λόγω προνόµια και ασυλίες.
Μη ∆εσµευτικός Χαρακτήρας
Τα Μέρη δεν έχουν πρόθεση να προσδώσουν δεσµευτικό χαρακτήρα στο παρόν Μνηµόνιο Κατανόησης, το οποίο δεν
προορίζεται να δηµιουργήσει οποιαδήποτε οικονοµική υποχρέωση, νοµικά εκτελεστό δικαίωµα ή υποχρέωση για οποιοδήποτε
από τα Μέρη.
Ατοµική Ευθύνη
Καθένα από τα Μέρη ευθύνεται ατοµικά για τις δικές του πράξεις ή παραλείψεις, καθώς και για αυτές των δικών του
εργαζοµένων, αναδόχων και κάθε άλλου προσωπικού που απασχολείται από αυτά.
Τροποποιήσεις
Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του παρόντος Μνηµονίου Κατανόησης ή των προσαρτηµάτων του µπορεί να γίνεται µόνο κατόπιν
έγγραφης συµφωνίας µεταξύ των Μερών.
Άρθρο VII
∆ιάρκεια του παρόντος Μνηµονίου Κατανόησης
1.

2.

Το παρόν Μνηµόνιο Κατανόησης θα τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής του από αµφότερα τα Μέρη και
θα παραµένει σε ισχύ για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, εκτός εάν κάποιο από τα Μέρη προβεί σε καταγγελία
αυτού, µε έγγραφη ειδοποίηση προ τριών (3) µηνών προς το έτερο Μέρος.
Μετά την καταγγελία, αµφότερα τα Μέρη θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη και οργανωµένη
αποπεράτωση των αντίστοιχων δράσεών τους δυνάµει του παρόντος Μνηµονίου Κατανόησης, µε στόχο την επιτυχή
ολοκλήρωση όλων των εκκρεµών δράσεων αυτής της συνεργασίας.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτηµένοι προς τον σκοπό αυτό και ενεργώντας ως
εκπρόσωποι των Μερών, υπέγραψαν την παρούσα Συµφωνία κατά την ηµεροµηνία που αναγράφεται κατωτέρω.

Υπογραφή:

Υπογραφή:

Υπογραφή:

__________________

_________________

_________________

κ. Γεώργιος Σαρελάκος
Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Ηµεροµηνία__________

κ. Χαράλαµπος Καλός

κ. Σπυρίδων Καρβούνης

∆ήµαρχος Λευκάδας

Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Λιµενικού

Ηµεροµηνία______

Ταµείου Λευκάδας
Ηµεροµηνία______
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2. Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Λευκάδας ως εκπρόσωπος του ∆ήµου Λευκάδας για την υπογραφή του µνηµονίου
κατανόησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 75/2020.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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