ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 2ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 23
Στη Λευκάδα σήµερα στις 2 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
17:30 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. 1588/28-1-2015 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).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Γράψας Αθανάσιος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Λώλη Γεωργία
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία

Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.

Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (29) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ο

ΘΕΜΑ 8 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 2ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση Σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Λευκάδας
και του Συνδέσµου Ύδρευσης ∆ήµων Λευκάδας και Αιτ/νίας.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Σέρβος Κων/νος, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆ηµ. Συµβούλιο:
«Υποβάλλουµε για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την προγραµµατική σύµβαση η οποία
ψηφίστηκε από το ∆.Σ. του Συνδέσµου Ύδρευσης ∆ήµου Λευκάδας & Αιτ/νίας, η οποία έχει ως εξής:
«ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 1
Προοίµιο
Ο Σύνδεσµος Ύδρευσης ∆ήµων Λευκάδας και Αιτ/νίας δεν έχει την δυνατότητα και δεν διαθέτει
Τεχνική υπηρεσία για την Τεχνική υποστήριξη των λειτουργιών του, ώστε να µπορεί να συντάσσει Μελέτες
καθώς και να επιβλέπει εκτελούµενα έργα και προµήθειες.
Επίσης δεν διαθέτει µόνιµο τεχνικό προσωπικό ώστε να µπορεί να ελέγξει και να συντηρήσει τα
δίκτυα ύδρευσης και τα αντλιοστάσια που διαθέτει
Αντίστοιχα, ο ∆ήµος. Λευκάδας , µε τις υπηρεσίες, που διαθέτει, έχει τη δυνατότητα τόσο της
σύνταξης µελετών όσο και της θεώρησης αυτών καθώς και την επίβλεψη των εκτελουµένων έργων,
µελετών και προµηθειών.
Επίσης διαθέτει το προσωπικό και την τεχνογνωσία ώστε να µπορεί να αναλάβει την
συντήρηση και επίβλεψη όλων των δικτύων ύδρευσης αλλά και των αντλιοστασίων που διαθέτει ο
Σύνδεσµος.
Σκοπός της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης είναι να καθορίσει το πλαίσιο της
συνεργασίας του ∆ήµου Λευκάδας και του Συνδέσµου Ύδρευσης ∆ήµων Λευκάδας και Αιτ/νίας και
συνάπτεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 100 του νόµου 3852/2010.
Άρθρο 2
Αντικείµενο Σύµβασης
Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση αφορά :
1] Τη σύνταξη και θεώρηση των αναγκαίων µελετών και τευχών δηµοπράτησης καθώς και
την επίβλεψη της εκτέλεσης των διαφόρων έργων, προµηθειών και µελετών, από το ∆ήµο Λευκάδας
, µε σκοπό την αποτελεσµατική λειτουργία του Συνδέσµου.
2] Την Συντήρηση - επίβλεψη και αποκατάσταση των βλαβών των δικτύων ύδρευσης του
Συνδέσµου από τις πηγές Αγίου Γεωργίου Λούρου έως και το νησί της Λευκάδας.
3] Την Συντήρηση - επίβλεψη και αποκατάσταση των βλαβών όλων των αντλιοστασίων του
Συνδέσµου εντός και εκτός του Νησιού της Λευκάδας.
4] Την συντήρηση και επίβλεψη όλων των ∆εξαµενών του Συνδέσµου εντός και εκτός του
Νησιού της Λευκάδας.
Άρθρο 3
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις
3.1. Ο ∆ήµος Λευκάδας αναλαµβάνει:
Α. Να διασφαλίσει την διαθεσιµότητα Τεχνικών υπαλλήλων
πολιτικών µηχανικών, και
µηχανολόγων ηλεκτρολόγων µηχανικών, µε σκοπό την εκπόνηση των προβλεπόµενων µελετών
και τευχών δηµοπράτησης και την επίβλεψη των έργων και εργασιών του Συνδέσµου Ύδρευσης.
Β. Να διασφαλίσει την διαθεσιµότητα υπαλλήλων (Υδραυλικών-ηλεκτρολόγων) µε σκοπό
την αποκατάσταση βλαβών την συντήρηση και καλύτερη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και
αντλιοστασίων του Συνδέσµου.
Γ. Να διασφαλίσει την τακτική χλωρίωση των δικτύων και δεξαµενών ύδρευσης του
Συνδέσµου.
∆. Να παρέχει στον δεύτερο των συµβαλλοµένων (Σύνδεσµο Ύδρευσης ) τις αναγκαίες
πληροφορίες και µελέτες που έχει στην διάθεση του και να συνεργάζεται µαζί του για την κατάρτιση του
Τεχνικών ∆ελτίων για την ένταξη έργων και µελετών σε προγράµµατα
Ε. Να ορίσει τον εκπρόσωπο του στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύµβασης σύµφωνα
µε το άρθρο 8 της παρούσας.
ΣΤ. Να παρέχει έγκαιρα στον Σύνδεσµο Ύδρευσης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά µε
οργανωτικές η διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την λειτουργία του Συνδέσµου.
Ζ. Να διασφαλίσει την οµαλή υδροδότηση όλων των ∆ήµων µελών του Συνδέσµου
Η. Να συνεργάζεται µε τον Σύνδεσµο για την ενηµέρωση των πολιτών και για τυχόν προβλήµατα
που θα προκύψουν
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Θ. Μετά την ολοκλήρωση της παρούσης Σύµβασης να παραδώσει στον Σύνδεσµο Ύδρευσης όλα
τα ∆ίκτυα ύδρευσης – αντλιοστάσια – ∆εξαµενές σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
3.2. Ο Σύνδεσµος Ύδρευσης αναλαµβάνει:
Α. Να συνεργαστεί µε τον ∆ήµο Λευκάδας και να προβαίνει στις απαιτούµενες ενέργειες για την
άµεση αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης -αντλιοστάσια - ∆εξαµενές .
Β. Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαµβάνει βάσει των σχετικών
συµβάσεων.
Γ. Να παρακολουθεί όλες τις εργασίες που γίνονται πάνω στα δίκτυα ύδρευσης –αντλιοστάσιαδεξαµενές .
∆. Να µεριµνά για την ενηµέρωση των πολιτών σε τυχόν βλάβες των δικτύων η αντλιοστασίων που
θα έχουν ως αποτέλεσµα την διακοπή υδροδότησης
Ε. Να ενηµερώνει την Τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας για την παροχή νερού σε κάθε
δεξαµενή που υδροδοτεί
Άρθρο 4
Πόροι – Προϋπολογισµός
Η χρηµατοδότηση των έργων, η συντήρηση των δικτύων αλλά και τα υλικά που θα
χρησιµοποιούνται σε αποκαταστάσεις βλαβών δικτύων ύδρευσης και αντλιοστασίων,
θα
πραγµατοποιείται από πόρους του Συνδέσµου Ύδρευσης ∆ήµων Λευκάδας και Αιτ/νίας .
Ο προϋπολογισµός θα καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε έργο, προµήθεια ή µελέτη σύµφωνα
µε αντίστοιχες αποφάσεις
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου , οι οποίες θα
κοινοποιούνται στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας µαζί µε τις εντολές για τη
σύνταξη και θεώρηση των µελετών και των τευχών δηµοπράτησης.
Άρθρο 5
Χωροθέτηση
Όλα τα έργα, οι εργασίες, οι προµήθειες και οι µελέτες θα αφορούν αποκλειστικά τα
διοικητικά όρια και τις αρµοδιότητες του Συνδέσµου Ύδρευσης..
Άρθρο 6
Επίλυση διαφορών- Ρήτρες
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά τη εκτέλεση της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ
των δύο συµβαλλοµένων µερών θα διευθετείται πάντοτε, µε βάση την καλή πίστη, τα συναλλακτικά
ήθη και την πρακτική, στα οποία βασίζεται ουσιωδώς η παρούσα σύµβαση, και θα επιλύεται από
την Επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσας.
Περαιτέρω, οποιαδήποτε διαφορά προκύψει µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, η οποία θα
αφορά την εκτέλεση και ερµηνεία της παρούσας σύµβασης, και που δεν θα επιλύεται από την κοινή
επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 8, δύναται να επιλύεται από τα αρµόδια ∆ικαστήρια
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύµβασης ή η παράβαση των
διατάξεων νόµου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη παρέχει στο
άλλο µέρος το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση και να αξιώσει κάθε θετική η αποθεµατική ζηµία
του.
Άρθρο 7
∆ιάρκεια
Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης ορίζεται µέχρι την λήξη της θητείας της ∆ηµοτικής
Αρχής , αρχίζει δε, από την υπογραφή της και δύναται να λήξει όταν εκλείψουν οι λόγοι της
σύναψής της.
Άρθρο 8
Όργανο παρακολούθησης εφαρµογής της
σύµβασης
Οι συµβαλλόµενοι φορείς ρητά συµφωνούν και συναποδέχονται ότι, την παρακολούθηση της
παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από
τους :
1. Το ∆ήµαρχο Λευκάδας ή το νόµιµο αναπληρωτή του και
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2. Τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του Συνδέσµου ή τον Αντιπρόεδρό του
Άρθρο 9
Μερική ακυρότητα
Η τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας σύµβασης δεν καθιστά άκυρη
ολόκληρη την παρούσα, κατά τη ρητή δήλωση και βούληση των εκπροσώπων των συµβαλλοµένων
µερών. Αν οποιοσδήποτε όρος κηρυχθεί δικαστικά άκυρος, δεν θίγεται το κύρος όλης της
σύµβασης.
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται σε περίπτωση κατά την οποία όρος της παρούσας
σύµβασης κηρυχθεί δικαστικά άκυρος ή αντιτίθεται σε µεταγενέστερη νοµοθετική πρόβλεψη, να τον
αντικαταστήσουν µε άλλον όρο, ο οποίος θα έχει νόηµα όσον το δυνατό πλησιέστερα σε αυτό του
αντικατασταθέντος όρου, τροποποιώντας την παρούσα.
Άρθρο 10
Τελικές ∆ιατάξεις
Α. Τυχόν κοινοποιήσεις εγγράφων µεταξύ των µερών (Συνδέσµου ‘Ύδρευσης ∆ήµων Λευκάδας
και Αιτ/νίας - ∆ήµος Λευκάδας ) θα πραγµατοποιούνται στις υπηρεσίες τους, µε συστηµένη
επιστολή ή φαξ.
Β. Οποιασδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας πρέπει να είναι έγγραφη και να
υπογράφεται οπωσδήποτε από τους νοµίµους εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µερών και µετά
από έγκριση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων.
Γ. Τα συµβαλλόµενα µέρη δηλώνουν ρητά, κατηγορηµατικά και αµετάκλητα, ότι η σύναψη και
υπογραφή της παρούσας σύµβασης δεν αποτελεί προϊόν πλάνης, απάτης ή απειλής, δεν είναι
αντίθετη µε τα χρηστά ήθη και δεν αποτελεί κατάχρηση δικαιώµατος.
∆. Στην παρούσα Σύµβαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των Προϋπολογισµών των
Συµβαλλοµένων µερών.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα
αποφασίζει:
1. Την έγκριση του ανωτέρω Σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου
Λευκάδας και του Συνδέσµου Ύδρευσης ∆ήµων Λευκάδας και Αιτ/νίας.
2. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της ανωτέρω σύµβασης.
Στο σηµείο αυτό αποχωρεί ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Ευτύχιος Ζουριδάκης.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.23/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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