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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ       
∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             
  

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 162 / 2016  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 6 / 2016  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 
ΘΕΜΑ : « Έγκριση υπογραφής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, µεταξύ του 
∆ήµου Αλεξανδρούπολης, του ∆ήµου Αγίας Πετρούπολης και του 
Σωµατείου Αλεξανδρούπολης "Ρώσικο Σπίτι" » 
  
  Στην Αλεξανδρούπολη σήµερα την 6η Απριλίου, του έτους 2016, ηµέρα της 
εβδοµάδας Τετάρτη   και ώρα 18:30 και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση , ύστερα από την  µε αριθ. πρωτ. 
13848 /  31/03/2016  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του  άρθρου 67  του Ν.3852/2010.  
 
 Ήταν  δε παρόντες, από τα µέλη του ∆.Σ., οι κ.κ. :  
 1) ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 
 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ 
 3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 
 4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 5) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 
 6) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 
 7) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ  
 8) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙ∆ΗΣ 
 9) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ 
 10) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑ∆ΗΣ 
 11) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 
 12) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
 13) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ 
 14) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ 
 15) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ  
 16) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙ∆ΗΣ 
 17) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙ∆ΟΥ - ΣΚΕΥΑ 
 18) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙ∆ΟΥ-

ΣΥΤΜΑΛΙ∆ΟΥ 
 19) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 
 20) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ 
 21) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΤΕΡΖΗΣ 
 22) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΖΑΣ 
 23) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ 
 24) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ  
 25) ΜΑΡΙΟΣ ΓΟΥ∆ΟΥΛΑΚΗΣ 
 26) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙ∆ΗΣ 
 27) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙ∆ΗΣ 
 28) ΣΑΒΒΑΣ ∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 
 29) ΝΙΚΗ ∆ΡΑΜΑΝΙ∆ΟΥ 
 30) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ 
 31) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ 
 32) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ 
 33) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 
 34) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 
 35) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΙ∆ΗΣ 
 36) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ 

 
 και δεν  προσήλθαν οι κ.κ. : 
 
 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙ∆ΗΣ 
 2) ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 
 3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 4) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΤΑΝΗΣ 
 5) ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕΪΧΑΜΠΕΡΗΣ 

 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία  (σε σύνολο  
αριθµού  συµβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες  την απόλυτη 
πλειοψηφία αυτού) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96, παράγραφος 2, του 
Ν.3463/8-6-2006 «Το συµβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήµισυ πλέον 
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ενός του αριθµού των µελών του», εισέρχεται  στην συζήτηση των θεµάτων, 
παρόντος του ∆ηµάρχου κ. Ευάγγελου Λαµπάκη, ο οποίος αποχώρησε στο 23ο 
θέµα και  ο οποίος αναπληρώνεται νόµιµα από τον κ. Μαυρίδη Κωνσταντίνο, 
Αντιδήµαρχο Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου,  σύµφωνα 
µε την 14844/06-04-2016 απόφαση ∆ηµάρχου 
 Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  κ. Αγγλιάς Θεόδωρος κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Αγγλιάς Θεόδωρος, 
εισηγούµενος το 44ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση υπογραφής 
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, µεταξύ του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης, του 
∆ήµου Αγίας Πετρούπολης και του Σωµατείου Αλεξανδρούπολης "Ρώσικο 
Σπίτι"», δίνει το λόγο στο ∆ήµαρχο , κ. Λαµπάκη Ευάγγελο , ο οποίος ως 
εισηγητής του θέµατος λέει τα εξής: 

 
“ Κυρίες και Κύριοι Σύµβουλοι, η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Αγίας 

Πετρούπολης , ο ∆ήµος Αλεξανδρούπολης και το Σωµατείο «Ρώσικο Σπίτι» που 
συνιστά Νοµικό Πρόσωπο, στα πλαίσια : 

1) Του αµοιβαίου ενδιαφέροντός τους για την ανάπτυξη της συνεργασίας 
και της αµοιβαίας – επωφελούς σύµπραξης µεταξύ των Επιχειρησιακών 
Φορέων της Αγίας Πετρούπολης και της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και  

2) Της πεποίθησής τους ότι η συνεργασία αυτή θα εξυπηρετήσει τα 
συµφέροντα των Ρώσικων και Ελληνικών Επιχειρηµατιών και θα 
συµβάλλει στην ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτνίασης µεταξύ της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας και της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας προτείνουν την  
σύναψη σύµβασης σύστασης επιχειρηµατικού κέντρου πληροφόρησης   
της Αγίας Πετρούπολης στην Αλεξανδρούπολη ( Ελληνική ∆ηµοκρατία). 

Εισηγούµαστε  
1) Την έγκριση της σύναψης σύµβασης σύστασης επιχειρηµατικού κέντρου 

πληροφόρησης   της Αγίας Πετρούπολης στην Αλεξανδρούπολη ( Ελληνική 
∆ηµοκρατία), µεταξύ της  Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Αγίας 
Πετρούπολης, του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης και του Σωµατείου « Ρώσικο 
Σπίτι»  

2) Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος, για την υπογραφή της σύµβασης”. 
 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των Κυρίων 
Συµβούλων µετά το τέλος της οποίας, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την 
εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις, καθώς  
και το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας κατά την οποία ψήφισαν Υπέρ -31 -, Κατά -3- 
οι κ.κ ∆ευτεραίος Σαβ., ∆ραµανίδου Ν., Τρέλλη Φ., ενώ από την ψηφοφορία 
απουσιάζουν οι κ.κ Φωτιάδης Απ., Ρηγόπουλος Ν.  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
1) Εγκρίνει τη σύναψη σύµβασης σύστασης επιχειρηµατικού κέντρου 

πληροφόρησης   της Αγίας Πετρούπολης στην Αλεξανδρούπολη ( Ελληνική 
∆ηµοκρατία), µεταξύ της  Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Αγίας 
Πετρούπολης, του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης και του Σωµατείου « Ρώσικο 
Σπίτι»  

2) Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος, για την υπογραφή της σύµβασης 
 

 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια µέρα. 
Ο Πρόεδρος        Τα µέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 
Ακριβές απόσπασµα 
   Ο Πρόεδρος ∆.Σ. 
 
 
    Αγγλιάς Θεόδωρος 
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СОГЛАШЕНИЕ 

о создании Информационного делового 
центра Санкт-Петербурга                  
в г. Александруполисе  

(Греческая Республика) 
 
 

Комитет по внешним связям Санкт-
Петербурга (Российская Федерация), 
являющийся исполнительным органом 
государственной власти                           Санкт-
Петербурга (далее – КОМИТЕТ), 

Муниципалитет г. Александруполиса 
(Греческая Республика), являющийся органом 
муниципальной власти Греческой Республики 
(далее – МУНИЦИПАЛИТЕТ),  

и Компания «Русский Дом», 
являющееся юридическим лицом по 
законодательству Греческой Республики (далее 
- ОПЕРАТОР), (далее совместно именуемые - 
СТОРОНЫ); 

принимая во внимание взаимную 
заинтересованность в развитии сотрудничества 
и взаимовыгодных партнерских отношений 
между организациями Санкт-Петербурга и 
Греческой Республики;  

выражая уверенность в том, что такое 
сотрудничество будет отвечать интересам 
российских и греческих предпринимателей, и 
способствовать укреплению добрососедских 
отношений между Российской Федерацией                         
и Греческой Республикой; 

руководствуясь постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга                        
от 20.09.2004 № 1583 «О порядке создания и 
деятельности информационных деловых 
центров Санкт-Петербурга за рубежом»;                                                                                           

заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

 
1. Общие положения 

 
Настоящее Соглашение определяет 

основные условия взаимодействия СТОРОН в 
ходе реализации совместного проекта по 
созданию информационного делового центра 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

σύστασης επιχειρηµατικού κέντρου πληροφόρησης 
της Αγίας Πετρούπολης 

στην Αλεξανδρούπολη (Ελληνική ∆ηµοκρατία) 
 

                                                                                                                     
                                                                                                    
Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Αγίας 
Πετρούπολης (Ρωσική Οµοσπονδία), η οποία αποτελεί 
εκτελεστικό όργανο του ∆ήµου της κυβέρνησης της 
Αγίας Πετρούπολης (στο εξής ΕΠΙΤΡΟΠΗ),                                        
ο ∆ΗΜΟΣ Αλεξανδρούπολης (Ελληνική 
∆ηµοκρατία), ο οποίος αποτελεί όργανο της δηµοτικής 
εξουσίας της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (στο εξής – 
∆ΗΜΟΣ)                                                                                   
και το Σωµατείο «Ρωσικό σπίτι», πού συνιστά νοµικό 
πρόσωπο, συµφώνα µε τη νοµοθεσία της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας (στο εξής  ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ), (στο εξής 
από κοινού οι ΠΛΕΥΡΕΣ): 
λαµβάνοντας υπόψη το αµοιβαίο ενδιαφέρον για την 
ανάπτυξη της συνεργασίας και της αµοιβαίας 
επωφελούς σύµπραξης µεταξύ των επιχειρηµατικών 
φορέων του ∆ήµου της Αγίας Πετρούπολης και της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, 
εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συνεργασία αυτή θα 
εξυπηρετήσει τα συµφέροντα των Ρωσικών και 
Ελληνικών επιχειρηµατιών και θα συµβάλει στην 
ενίσχυση των σχέσεων της  καλής γειτονίας µεταξύ 
της Ρωσικής Οµοσπονδίας και της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας, 
καθοδηγούµενη από το από 20/09/2004 υπ’ αρίθµ. 
1583 ∆ιάταγµα της Κυβέρνησης της Αγίας 
Πετρούπολης «Περί της σύστασης και λειτουργίας 
πληροφοριακών επιχειρηµατικών κέντρων της Αγίας 
Πετρούπολης στο εξωτερικό», 
σύναψαν την παρούσα σύµβαση για τα εξής: 
 

1. Γενικοί όροι 
 

Η εν λόγω Σύµβαση καθορίζει τις βασικές 
προϋποθέσεις της συνεργασίας µεταξύ των 
ΠΛΕΥΡΩΝ για την εφαρµογή ενός κοινού σχεδίου για 
τη σύσταση πληροφοριακού επιχειρηµατικού κέντρου 
της Αγίας Πετρούπολης στην Αλεξανδρούπολη (στο 
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Санкт-Петербурга в г. Александруполисе 
(далее - ЦЕНТР). 

Центр является офисом, расположенный 
на территории Греческой Республики, 
назначением которого является 
распространение информации                     о 
Санкт-Петербурге в целях формирования его 
положительного имиджа, продвижения 
конкурентных преимуществ на внешние 
рынки, а также активизации международных и 
внешнеэкономических связей Санкт-
Петербурга с органами власти и организациями 
Греческой Республики. 

Основные элементы оформления 
ЦЕНТРА (место размещения символики 
Санкт-Петербурга, информационные 
материалы Центра) разрабатываются 
ОПЕРАТОРОМ по образцу, который 
утверждается КОМИТЕТОМ. 

 
2. Цели и основные задачи ЦЕНТР 

 
2.1. Целями создания ЦЕНТРА являются: 
2.1.1. Обеспечение формирования 

положительного имиджа                             
Санкт-Петербурга как международного 
промышленного, научного, культурного и 
туристического центра на территории 
Греческой Республики. 

2.1.2. Содействие активизации 
международных и внешнеэкономических 
связей Санкт-Петербурга с органами власти и 
организациями Греческой Республики. 

2.2. Основными задачами ЦЕНТРА 
являются: 

2.2.1. Создание условий для 
сотрудничества между хозяйствующими 
субъектами Санкт-Петербурга и Греческой 
Республики в области торгово-экономических, 
научно-технических и социально-культурных 
отношений. 

 2.2.2. Продвижение конкурентоспособных 
технологий и товаров, производимых 
хозяйствующими субъектами Санкт-
Петербурга и Греческой Республики, на рынки 
Санкт-Петербурга и Греческой Республики, 
соответственно. 

της Αγίας Πετρούπολης στην Αλεξανδρούπολη (στο 
εξής ΚΕΝΤΡΟ). 
Το ΚΕΝΤΡΟ συνιστά ένα γραφείο το οποίο βρίσκεται 
στο έδαφος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, σκοπός του 
οποίου είναι η διάδοση πληροφοριών σχετικά µε την 
Αγία Πετρούπολη, προκειµένου να δηµιουργηθεί 
θετική εικόνα για την πόλη, η προώθηση 
ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων στις αγορές του 
εξωτερικού, καθώς και η ενίσχυση των διεθνών και 
εξωτερικών οικονοµικών σχέσεων της Αγίας 
Πετρούπολης µε τις αρχές και τις επιχειρήσεις της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. 
Τα κύρια χαρακτηριστικά της διακόσµησης του 
Κέντρου (η τοποθεσία, τα σύµβολα της Αγίας 
Πετρούπολης, το ενηµερωτικό υλικό του ΚΕΝΤΡΟΥ), 
επεξεργάζεται ο ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ βάσει δείγµατος που 
εγκρίνεται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 
 
 

2. Στόχοι και κύρια αποστολή του Κέντρου 
 

2.1. Οι στόχοι της δηµιουργίας του Κέντρου είναι: 
2.1.1. ∆ηµιουργία θετικής εικόνας για την Αγία 

Πετρούπολη ως διεθνές βιοµηχανικό, 
επιστηµονικό, πολιτιστικό και τουριστικό 
κέντρο στην επικράτεια της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας. 

2.1.2. Προώθηση της δραστηριοποίησης των διεθνών 
και οικονοµικών σχέσεων της Αγίας 
Πετρούπολης µε τις αρχές και τις 
επιχειρήσεις της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.                          

2.2. Οι βασικές υποχρεώσεις του ΚΕΝΤΡΟΥ είναι: 
2.2.1. ∆ηµιουργία προϋποθέσεων για τη συνεργασία 

µεταξύ των οικονοµικών φορέων της Αγίας 
Πετρούπολης και της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας στον τοµέα των εµπορικών, 
οικονοµικών, επιστηµονικών, τεχνικών και 
κοινωνικο-πολιτιστικών σχέσεων. 

2.2.2. Προώθηση της ανταγωνιστικής τεχνολογίας 
και των προϊόντων που παράγονται από 
επιχειρήσεις της Αγίας Πετρούπολης και της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, στις αγορές της 
Αγίας Πετρούπολης και της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας, αντίστοιχα. 
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2.2.3. Продвижение интересов 
хозяйствующих субъектов Санкт-Петербурга              
с целью реализации взаимовыгодного 
сотрудничества, увеличения объемов экспорта 
и оказания поддержки при заключении 
договоров    с иностранными партнерами. 

 2.2.4. Предоставление и распространение 
объективной информации о Санкт-Петербурге, 
действующем законодательстве, 
экономическом потенциале и инвестиционных 
проектах городов в целях привлечения 
инвестиций на рынок Санкт-Петербурга. 

 
 
 2.2.5. Привлечение компаний Греческой 

Республики на рынок                     Санкт-
Петербурга в целя реализации инвестиционных 
проектов с использованием прямых 
инвестиций, банковских и товарных кредитов, 
а также государственного и частного капитала. 

 
 

 

3. Обязательства КОМИТЕТА 
 

3.1.Обязательствами КОМИТЕТА по 
настоящему Соглашению являются: 
 3.1.1. Предоставление ОПЕРАТОРУ и 
МУНИЦИПАЛИТЕТУ информации о Санкт-
Петербурге и его хозяйствующих субъектах. 

3.1.2. Размещение информации об 
ОПЕРАТОРЕ и МУНИЦИПАЛИТЕТЕ на 
официальном сайте КОМИТЕТА в сети 
Интернет. 

3.1.3. Предоставление ОПЕРАТОРУ и 
МУНИПАЛИТЕТУ              информации о 
программах и проектах, реализуемых с 
участием исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, о 
мероприятиях, проводимых в Санкт-
Петербурге и за рубежом, имеющих 
непосредственное отношение к деятельности 
ЦЕНТРА. 
 3.1.4. Обеспечение участия 
представителей КОМИТЕТА в наиболее 
важных мероприятиях, проводимых 

2.2.3. Προώθηση των συµφερόντων των 
οικονοµικών φορέων της Αγίας Πετρούπολης, 
προκειµένου να εφαρµοστεί η αµοιβαία 
επωφελής συνεργασία, η αύξηση των 
εξαγωγών και η υποστήριξη κατά την 
υπογραφή συµβάσεων µε ξένους εταίρους. 

2.2.4. Παροχή και διάδοση αντικειµενικών 
πληροφοριών σχετικά µε την Αγία 
Πετρούπολη, την ισχύουσα νοµοθεσία, τις 
οικονοµικές δυνατότητες και τα επενδυτικά 
σχεδία των πόλεων, προκειµένου να 
προσελκυστούν επενδύσεις στην αγορά της 
Αγίας Πετρούπολης. 
 

2.2.5. Συµµετοχή των επιχειρήσεων της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας στην αγορά της 
Αγίας Πετρούπολης για την υλοποίηση των 
επενδυτικών σχεδίων µε άµεσες 
επενδύσεις, τραπεζικά και εµπορικά 
δάνεια, καθώς και δηµόσια και ιδιωτικά 
κεφαλαία. 

 
3. Υποχρεώσεις της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
3.1. Οι υποχρεώσεις της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ στο πλαίσιο 

της παρούσας Σύµβασης είναι: 
3.1.1. Γνωστοποίηση στον ΠΡΑΚΤΟΡΑ και 

το ∆ΗΜΟ πληροφορίας σχετικά µε την Αγία 
Πετρούπολη και τους επιχειρηµατικούς φορείς 
της. 

3.1.2. ∆ηµοσίευση της πληροφορίας για τον 
ΠΡΑΚΤΟΡΑ και το ∆ΗΜΟ στην επίσηµη 
διαδικτυακή ιστοσελίδα της Επιτροπής. 

3.1.3. Γνωστοποίηση στον ΠΡΑΚΤΟΡΑ και 
το ∆ΗΜΟ πληροφορίας σχετικά µε τα 
προγράµµατα και τα έργα που υλοποιούνται µε 
τη συµµετοχή των εκτελεστικών οργάνων της 
Αγίας Πετρούπολης, καθώς και τις 
δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στην 
Αγία Πετρούπολη και στο εξωτερικό, οι οποίες 
συνδέονται άµεσα µε τη δραστηριότητα του 
Κέντρου. 

3.1.4. Εξασφάλιση της συµµετοχής των εκπροσώπων 
της Επιτροπής στις σηµαντικότερες 
εκδηλώσεις που υλοποιούνται από τον 
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ОПЕРАТОРОМ и МУНИЦИПАЛИТЕТОМ в 
Санкт-Петербурге и за рубежом, приглашение 
представителей ОПЕРАТОРА и 
МУНИЦИПАЛИТЕТА для участия в 
официальных мероприятиях КОМИТЕТА. 
 
 3.1.5. В рамках своей компетенции 
содействие ОПЕРАТОРУ                              
в согласовании документов, необходимых для 
реализации его проектов в рамках 
международных программ технического 
содействия и иных международных программ. 
 3.1.6. При необходимости 
опубликование информации о деятельности 
ОПЕРАТОРА и МУНИЦИПАЛИТЕТА в 
печатных изданиях, выпускаемых 
КОМИТЕТОМ. 
 
           3.1.7. Обеспечение ОПЕРАТОРА 
информационными материалами, 
необходимыми для оформления ЦЕНТРА. 

4. Обязательства МУНИЦИПАЛИТЕТА  
4.1. Обязательствами 

МУНИЦИПАЛИТЕТА по настоящему 
Соглашению являются: 

4.1.1. Предоставление на безвозмездной 
основе помещения                                    для 
размещения ЦЕНТРА, ответствующего 
требованиям постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 20.09.2004 № 1583 «О 
порядке создания                   и деятельности 
информационных деловых центров Санкт-
Петербурга  за рубежом». 

4.1.2. Обеспечение содержания и 
технического обслуживания помещения, в 
котором располагается ЦЕНТР. 

4.1.3. Осуществление оплаты 
эксплуатационных и иных расходов, связанных 
с содержанием помещения, в котором 
располагается ЦЕНТР. 

4.1.4. Оказание содействия КОМИТЕТУ 
и ОПЕРАТОРУ по вопросам, связанным с 
деятельностью ЦЕНТРА. 

4.1.5. Оказание содействия КОМИТЕТУ 
в установлении деловых контактов между 
органами власти и хозяйствующими 
субъектами Греческой Республики, и органами 

εκδηλώσεις που υλοποιούνται από τον 
ΠΡΑΚΤΟΡΑ και το ∆ΗΜΟ στην Αγία 
Πετρούπολη και το εξωτερικό, πρόσκληση των 
εκπροσώπων του ΠΡΑΚΤΟΡΑ και του 
∆ΗΜΟΥ για συµµετοχή στις επίσηµες 
δραστηριότητες της Επιτροπής. 

3.1.5. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, παροχή 
βοήθειας στον ΠΡΑΚΤΟΡΑ σχετικά µε την 
εναρµόνιση των έγγραφων τα οποία είναι 
απαραίτητα  για την υλοποίηση των έργων, 
στο πλαίσιο των διεθνών προγραµµάτων 
τεχνικής υποστήριξης και άλλων διεθνών 
προγραµµάτων. 

3.1.6. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο,  
δηµοσίευση πληροφορίας σχετικά µε τη 
δραστηριότητα του ΠΡΑΚΤΟΡΑ και του 
∆ΗΜΟΥ σε έντυπα που εκδίδονται από την 
Επιτροπή. 

3.1.7. Χορήγηση στον ΠΡΑΚΤΟΡΑ 
ενηµερωτικού υλικού που είναι απαραίτητο 
για τη διακόσµηση του ΚΕΝΤΡΟΥ. 

4. Υποχρεώσεις του ∆ΗΜΟΥ 
4.1. Οι υποχρεώσεις του ∆ΗΜΟΥ στο πλαίσιο 

της παρούσας Σύµβασης είναι: 
4.1.1   Χορήγηση δωρεάν χώρου για τη στέγαση 
του ΚΕΝΤΡΟΥ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
από 20/09/2004 υπ’ αρίθµ ∆ιατάγµατος της 
Κυβέρνησης της Αγίας Πετρούπολης «Περί της 
σύστασης και λειτουργίας πληροφοριακών 
επιχειρηµατικών κέντρων της Αγίας Πετρούπολης 
στο εξωτερικό».  
4.1.2. Υλοποίηση συντήρησης και τεχνικής 
υποστήριξης του χώρου όπου πρόκειται να 
στεγαστεί το ΚΕΝΤΡΟ.  
4.1.3. Τακτοποίηση της πληρωµής για την 
εκµετάλλευση και τα άλλα έξοδα που συνδέονται 
µε τη συντήρηση του χώρου όπου θα στεγαστεί το 
ΚΕΝΤΡΟ.  
4.1.4. Παροχή βοήθειας στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ και τον 
ΠΡΑΚΤΟΡΑ σχετικά µε ζητήµατα που αφορούν 
τη δραστηριότητα του ΚΕΝΤΡΟΥ.  
4.1.5.   Παροχή βοήθειας στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ για τη 
δηµιουργία επαγγελµατικών επαφών µεταξύ των 
αρµόδιων οργάνων και των επιχειρηµατικών 
φορέων της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας  και των 
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власти и хозяйствующими субъектами                                    
Санкт-Петербурга. 

  
4. Обязательства ОПЕРАТОРА 
 
5.1. Обязательствами ОПЕРАТОРА по 

настоящему Соглашению являются: 
5.1.1. Размещение информационных 

материалов ЦЕНТРА на сайте ОПЕРАТОРА в 
сети Интернет. 

5.1.2. Информирование КОМИТЕТА о 
планах и мероприятиях ЦЕНТРА.            

 5.1.3. Ведение журнала учета обращений 
граждан и организаций                   для 
обобщения и систематизации деятельности 
ЦЕНТРА. 

5.1.4. Согласование с КОМИТЕТОМ 
информационных материалов, связанных с 
деятельностью Центра. 

5.1.5. Размещение информационных 
материалов Центра на сайте муниципалитета в 
сети Интернет. 

5.1.6. Информирование КОМИТЕТА о 
планах и мероприятиях ЦЕНТРА. 
 
5.1.7. Ведение журнала учета обращений 

граждан и организаций, поступающих в 
ЦЕНТР.                   
 

6. Заключительные положения 
 

 6.1. Настоящее Соглашение вступает в 
силу со дня его подписания СТОРОНАМИ. 
Действие настоящего Соглашения 
прекращается по истечении шести месяцев   со 
дня получения одной из СТОРОН письменного 
уведомления другой СТОРОНЫ о своем 
намерении прекратить действие настоящего 
Соглашения. 

6.2. Соглашение составлено в двух 
экземплярах на русском и греческом языках, 
имеющих одинаковую юридическую силу. 

 
6.3. Адреса Сторон: 

φορέων της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας  και των 
αρµόδιων οργάνων και των επιχειρηµατικών 
φορέων της Αγίας Πετρούπολης.  
 
5. Υποχρεώσεις του ΠΡΑΚΤΟΡΑ 

 
5.1. Οι υποχρεώσεις του ΠΡΑΚΤΟΡΑ στο 

πλαίσιο της παρούσας Σύµβασης είναι: 
5.1.1. ∆ηµοσίευση του ενηµερωτικού υλικού του 

ΚΕΝΤΡΟΥ στην επίσηµη διαδικτυακή 
ιστοσελίδα του ΠΡΑΚΤΟΡΑ. 

5.1.2. Ενηµέρωση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τα 
σχέδια και τη δραστηριότητα του 
ΚΕΝΤΡΟΥ.  

5.1.3. Τήρηση βιβλίου καταχωρήσεων των 
αιτηµάτων των πολιτών και των 
επιχειρήσεων για τη γενίκευση και τον 
προγραµµατισµό της δραστηριότητας του 
ΚΕΝΤΡΟΥ.  

5.1.4 Συµφωνία µε την ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά µε 
το ενηµερωτικό υλικό που συνδέεται µε τη 
δραστηριότητα του ΚΕΝΤΡΟΥ.  

5.1.5 ∆ηµοσίευση του ενηµερωτικού υλικού του 
ΚΕΝΤΡΟΥ στην επίσηµη διαδικτυακή 
ιστοσελίδα του ∆ΗΜΟΥ. 

5.1.6 Ενηµέρωση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τα 
σχέδια και τη δραστηριότητα του 
ΚΕΝΤΡΟΥ.  

5.1.7 Τήρηση βιβλίου καταχωρήσεων των 
αιτηµάτων των πολιτών και των 
επιχειρήσεων τα οποία λαµβάνει το 
ΚΕΝΤΡΟ.  

6. Τελικές ∆ιατάξεις 
 

6.1. Η παρούσα Σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την 
ηµέρα υπογραφής της από τις ΠΛΕΥΡΕΣ. Η 
προθεσµία ισχύος της παρούσας Σύµβασης 
λήγει µετά το πέρας έξι µηνών από την ηµέρα 
που οι ΠΛΕΥΡΕΣ λάβουν εκατέρωθεν 
έγγραφη ειδοποίηση για την πρόθεσή τους να 
λήξει η ισχύς της παρούσας Σύµβασης.  

6.2. Η Σύµβαση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στη 
ρωσική και ελληνική γλώσσα τα οποία 
διέπονται από την ίδια νοµική ισχύ.  
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КОМИТЕТ: Смольный, Санкт-

Петербург, Российская Федерация, 191060 
 
МУНИЦИПАЛИТЕТ: г. 

Александруполис ул. Л. Демократиас 306, 
Греция, 68100 
 

ОПЕРАТОР: г. Александруполис ул. Л. 
Демократиас 349, Греция, 68100 

 
  
 
 
ОТ КОМИТЕТА:               

ОТ МУНИЦИПАЛИТЕТА:              

ОТ ОПЕРАТОРА : 

 

 
 
  
 
  

 

 
6.3. Οι διευθύνσεις των ΠΛΕΥΡΩΝ: 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Σµόλνι, Αγία Πετρούπολη, 
Ρωσική Οµοσπονδία, 191060 
 
∆ΗΜΟΣ  Αλεξανδρούπολης 

 Τ.Κ. 68100 Ελλάδα, Αλεξανδρούπολη,  
οδός Λ.∆ηµοκρατίας 306  
 
ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ  

Τ.Κ. 68100 Ελλάδα, Αλεξανδρούπολη,                           
οδός Λ. ∆ηµοκρατίας 349 
 

Υπογραφές 
ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟ: 

ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΑ: 
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