ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 22/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 301
Στη Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
19.00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
26913/19-9-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67

του

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Απουσίαζαν

Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
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Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Αραβανής Σπυρίδων
Σώλος Φώτιος
Γεωργάκης Βασίλειος
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Φίλιππας Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
∆ρακονταειδής Κων/νος
Ροντογιάννης Κωνσταντίνος

Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνης Ιωάννης
Μεσσήνη Κερασούλα
Γιαννούτσος Πέτρος
Μελάς Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Λάζαρη Πηνελόπη
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Μακρυγιώργου Νίκη
Βεργίνης Ξενοφών
Σίδερης Αντώνιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καββαδάς Αθανάσιος
Βλάχος Σπυρίδων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.

Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 26 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 21ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 22/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε τον ∆ήµο Μεγανησίου για την
υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013” για την υλοποίηση της πράξης: “ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
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ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ∆ΗΜΟΥ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”.
Εισηγητής: Κώστας Α.Αραβανής, ∆ήµαρχος

Ο ∆ήµαρχος κ.Κώστας Αραβανής, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
Εισηγούµαι:
1)Τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε το ∆ήµο Μεγανησίου για την υποβολή
πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ 2007-2013” για την υλοποίηση της πράξης: “ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΕΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ∆ΗΜΟΥ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”.
2) Τον ορισµό του υπαλλήλου του ∆ήµου κ.Βραχνούλα ∆ηµητρίου, ως υπεύθυνου
έργου κατάθεσης της πρότασης.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώµατος την προγραµµατική σύµβαση, η οποία έχει ως
εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Στην Λευκάδα σήµερα

την ……. του µηνός ….. του έτους …. οι παρακάτω

συµβαλλόµενοι:
α) Ο ∆ήµος Μεγανησίου που εδρεύει στο Μεγανήσι Λευκάδος µε ΑΦΜ 090134594, όπως
εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο κ. Ζαβιτσάνο Ευστάθιο

και ο οποίος θα

αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας ως «Κύριος του Έργου»

β) Ο ∆ήµος Λευκάδος που εδρεύει στην ∆.Ε. Λευκάδας του ∆ήµου Λευκάδος µε ΑΦΜ
………………, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο κ. Αραβανή Κωνσταντίνο
και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντοµίας «Φορέας
Υλοποίησης»

Έχοντας υπόψη την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και ειδικότερα τις
παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα
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το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 13 του άρθρου 10
του Ν. 3840/2010.
Την µε αριθ. 143/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μεγανησίου
µε την οποία αποφασίστηκε η σύναψη της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης
µε τον ∆ήµο Λευκάδος ως ∆ικαιούχου της ως άνω πράξης
Την µε αριθ.

/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου

Λευκάδος µε την οποία αποφασίστηκε η σύναψη της παρούσας προγραµµατικής
σύµβασης µε τον ∆ήµο Μεγανησίου ως φορέα πρότασης της ως άνω πράξης
Το µε αριθ. πρωτ.

/ ……..… έγγραφο επιβεβαίωσης της Ενδίαµεσης

∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων µε το οποίο επιβεβαιώνεται
η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης.
συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013» προγραµµατίζει την
υλοποίηση την

πράξη

«ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ∆ΗΜΟΥ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντοµίας «το Έργο».
Η πράξη περιλαµβάνει τα ακόλουθα υποέργα:
1ο Υποέργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΚΙΖΑ»
2ο

Υποέργο

:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

–

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε
µε το Ν. 3840/2010 άρθρο 10 παρ. 13, κατά την προγραµµατική περίοδο 2007-2013
απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης
(∆ικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων πριν από την ανάληψη της ευθύνης
εκτέλεσης έργων, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την
αποτελεσµατική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων
έργων.
∆εδοµένου ότι για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια
ως δικαιούχου για την υλοποίηση της συγκεκριµένης πράξης, σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες ρυθµίσεις της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, ο δε Φορέας
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Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του για έργα
συγχρηµατοδοτούµενα από το ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ, που περιλαµβάνει
επιβεβαίωση για το είδος πράξεων τύπου ……… (στοιχεία εγγράφου επιβεβαίωσης) που
απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν, κατά τα
προβλεπόµενα στη σύναψη της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, µε την οποία
προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του
αντικειµένου της.
Για τις ανάγκες της παρούσας σύµβασης χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι ορισµοί:
Πράξη: έργο ή οµάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου
επιχειρησιακού προγράµµατος ή µε ευθύνη της, σύµφωνα µε κριτήρια που καθορίζονται από
την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους
προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας µε τον οποίο σχετίζονται.
Έργο: Τεχνικό έργο, προµήθεια, υπηρεσία, δράση που συµβάλλει στην ολοκλήρωση πράξης
και που στο Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆Π∆) αναφέρεται ως υποέργο ή έχει τα
χαρακτηριστικά υποέργου αλλά δεν αναφέρεται στο Τ∆ΠΠ επειδή δεν είναι επιλέξιµο για
συγχρηµατοδότηση.
Κύριος του Έργου, φορέας για λογαριασµό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (έργα), έχει
την αρµοδιότητα λειτουργίας του (των) µετά την ολοκλήρωσή του (τους) και ο οποίος στο
Τ∆ΠΠ αναφέρεται ως φορέας πρότασης.
Φορέας Υλοποίησης: φορέας που διαθέτει διαχειριστική επάρκεια σύµφωνα µε την παρ. 1
άρθρου του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την παρ. 1 του
άρθρου 10 του Ν. 3840/10, ο οποίος ενεργεί κατ’ εντολή του κυρίου του έργου, για την επιλογή
αναδόχου, την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου κλπ και στο Τ∆ΠΠ αναφέρεται ως
δικαιούχος.
Ανάδοχος: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύµπραξη, που συνάπτει έγγραφη
σύµβαση εξ επαχθούς αιτίας για την εκπόνηση µελετών, εκτέλεση έργων, παροχή υπηρεσιών ή
προµηθειών.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί η µεταβίβαση της
αρµοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,ΤΕΛΙΚΗΣ

ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ
ΧΥΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»
από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΡΓΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ &
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»
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και για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στον
Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης του Υ.ΠΕ.ΚΑ. και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες1:
Ωρίµανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη µελετών και

(i)

λήψη των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
(ii)

Οργάνωση και σχεδιασµό υλοποίησης.

(iii)

Σύνταξη του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης για την ένταξη της στο
ΕΠ

(iv)

Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.

(v)

∆ιενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία ∆ηµοσίων Συµβάσεων.

(vi)

Υπογραφή των σχετικών συµβάσεων.

(vii)

Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.

(viii)

∆ιαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.

(ix)

Παρακολούθηση χρηµατορροών και εκτέλεση πληρωµών σε βάρος του
προϋπολογισµού του Έργου.
Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως

(x)

και την οριστική παραλαβή) .
Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου µε πλήρη

(xi)

τεχνική και οικονοµική τεκµηρίωση.
Ο Φορέας Υλοποίησης 2, δια των αρµοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα
τα καθήκοντα της Προϊσταµένης Αρχής και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά
προβλέπονται στη νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων Έργων.

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ3
2.1

Ο Κύριος του Έργου αναλαµβάνει:
•

Να διευκολύνει µε κάθε τρόπο το επιστηµονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί
για την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης στη συγκέντρωση
των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

•

Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και µελέτες που έχει
στη διάθεσή του και να συνεργάζεται µαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού
∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης.

•

Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσας.

•

Να διασφαλίσει τη διαθεσιµότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δοµές
και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό

1
2
3

Ο κατάλογος ενεργειών είναι ενδεικτικός
Στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων τεχνικών έργων και µελετών
Οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων αναφέρονται ενδεικτικά και προσαρµόζονται αναλόγως

5

4

για την υλοποίηση του Έργου , κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 της
παρούσας.
•

Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά µε
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.

•

Να υπογράφει τη σύµβαση ανάθεσης προς κάθε ανάδοχο µαζί µε το φορέα
υλοποίησης

•

Να εξασφαλίσει την απαιτούµενη ίδια συµµετοχή για την εκτέλεση του Έργου και τη
5

δαπάνη του µη επιλέξιµου Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
•

Να διασφαλίσει τους αναγκαίους οικονοµικούς πόρους για την κάλυψη των
πρόσθετων ή και µη επιλέξιµων δαπανών που ενδεχοµένως θα προκύψουν κατά
την υλοποίηση του Έργου, προκειµένου αυτό να καταστεί ολοκληρωµένο και
λειτουργικό, καθώς και το κόστος των πρόσθετων δαπανών διοίκησης που
προκαλούνται στο Φορέα Υλοποίησης κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης.
6

•

Να εγγράψει τις δαπάνες της παρούσας στον προϋπολογισµό του

•

Να διενεργεί τις πληρωµές προς τον Ανάδοχο (τους Αναδόχους) µε βάση τις
7

Πιστοποιήσεις του Φορέα Υλοποίησης
•

Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου µετά την ολοκλήρωσή του είτε
αναλαµβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.

•

Να συνεργάζεται µε το Φορέα Υλοποίησης για την ενηµέρωση του κοινού και την
προβολή του Έργου.

2.2

Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει:
•

Να ενεργεί ως ∆ικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται
στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας σύµβασης.

•

Να απασχολεί και να διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό µε τα απαραίτητα και
ανάλογα προσόντα, προκειµένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του
Έργου.

•

Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην
αρµόδια Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π..

•

Να συνεργαστεί µε τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού ∆ελτίου
Προτεινόµενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του
Ε.Π. και να προβαίνει στις απαιτούµενες τροποποιήσεις του Τεχνικού ∆ελτίου
Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών ∆ελτίων Υποέργων.

•

Να µεριµνά για την εγγραφή στις ειδικές διατάξεις της Συλλογικής Απόφασης
(ΣΑΕ/ΣΑΜ/ΣΑΕΠ κλπ) ότι η κατανοµή της πίστωσης της πράξης που υλοποιείται
µέσω της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης γίνεται στον Κύριο του Έργου8

4
5
6
7

Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου.
Εφ’ όσον απαιτείται ίδια συµµετοχή ή και ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη
Εφ’ όσον ο κύριος του έργου θα διενεργεί τις πληρωµές προς τον (τους) ανάδοχο (αναδόχους)
Όπως προηγουµένως

6

•

Να υπογράψει ως ∆ικαιούχος το σύµφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης
πράξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και
την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης.

•

Να µεριµνά, σε συνεργασία µε τον Κύριο του Έργο, για την εγγραφή σε Συλλογική
Απόφαση, καθώς επίσης και για την ετήσια κατανοµή των πιτώσεων.

•

Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισµών.

•

Να διενεργεί τους διαγωνισµούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την
υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία και το
κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.

•

Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαµβάνει βάσει των
σχετικών συµβάσεων.

•

Να παραλαµβάνει και να εγγράφει στο λογιστικό του σύστηµα σε λογαριασµούς
τάξεως τα φορολογικά στοιχεία του αναδόχου (των αναδόχων) και στη συνέχεια να
παραδίδει τα πρωτότυπα στον Κύριο του Έργου.

•

Να τηρεί στο φάκελο του έργου αντίγραφα όλων των παραστατικών, προκειµένου
να διευκολύνονται οι έλεγχοι.

•

Να παρακολουθεί τις χρηµατορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες
πληρωµές9.

•

Να µεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε
συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης, ο Φορέας
Υλοποίησης - διαχειριστικά επαρκής δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάµενες µελέτες
και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαµβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος ΙΙ10, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Οι εκκρεµείς ενέργειες για την ωρίµανση του
Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήµατος ΙΙ, όπου τα συµβαλλόµενα µέρη ορίζουν
ποιος εκ των δύο είναι υπεύθυνος για την πραγµατοποίηση ή ολοκλήρωση τους11.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση του Έργου της προγραµµατικής
σύµβασης ανέρχεται σύµφωνα µε τις σχετικές µελέτες για το (κάθε) Έργο,
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και
απροβλέπτων12, είναι 943.152,41 ευρώ και αναλύεται κατά έργο ως ακολούθως:

3.1

•

Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΚΙΖΑ»
προϋπολογισµός 549.552,41 ευρώ

8

Εφ’ όσον ο κύριος του έργου πραγµατοποιεί τις πληρωµές για το σύνολο των υποέργων της πράξης
Εφ’ όσον οι πληρωµές δεν πραγµατοποιούνται από τον Κύριο του Έργου
10
Εάν η ΠΣ περιλαµβάνει περισσότερα του ενός έργα προστίθενται αντίστοιχα Παραρτήµατα πχ IIα κλπ
11
Η παράγραφος αυτή και το Παράρτηµα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειµένου της
προγραµµατικής σύµβασης κρίνεται αναγκαίο.
12
ανάλογα αν πρόκειται για έργο, µελέτη, προµήθεια, υπηρεσία
9

7

•

Έργο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

–

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» προϋπολογισµός 393.600,00ευρώ
Ο προϋπολογισµός µπορεί να αναπροσαρµοσθεί µε τη σύµφωνη γνώµη της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης ή και µε τις υποδείξεις της αρµόδιας Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης του Ε.Π..
3.2

Η χρηµατοδότηση του Έργου πραγµατοποιείται από Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013» µέσω
του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ

3.3

Η κάλυψη επιπρόσθετων δαπανών που για οποιοδήποτε λόγο θα απαιτηθούν για την
ολοκλήρωση του έργου που υπερβαίνουν ή δεν εντάσσονται στον επιλέξιµο
προϋπολογισµό, βαρύνουν τον κύριο του έργου. Η διάταξη αυτή θα περιληφθεί και στη
σύµβαση ανάθεσης.

3.4

Οι πόροι για την κάλυψη των προσθέτων δαπανών διοίκησης της παρούσας σύµβασης,
που προκαλούνται στο Φορέα Υλοποίησης, βαρύνουν τον Κύριο του Έργου και θα
13
καταβάλλονται µαζί µε πλήρη τεχνική και οικονοµική τεκµηρίωση .

3.5

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν µπορεί να αναλάβει συµβατικές δεσµεύσεις έναντι τρίτων, που
υπερβαίνουν το ποσό του συµβατικού αντικειµένου του Έργου, χωρίς προηγούµενη
έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 4
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
4.1 Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της
από τα συµβαλλόµενα µέρη και λήγει µε την ολοκλήρωση του Έργου (ή του Έργου
µε τον απώτερο χρόνο ολοκλήρωσης) και την παράδοσή του από το Φορέα
Υλοποίησης σε πλήρη λειτουργία προς χρήση στον Κύριο του Έργου, σύµφωνα µε
το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Ι
της παρούσας.
4.2 Το χρονοδιάγραµµα του Έργου καθορίζεται από την απόφαση ένταξης και το
Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του που υπερβαίνουν της
6 µήνες γίνονται µετά από σύµφωνη γνώµη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Περιοχή εφαρµογής της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης είναι η διοικητική περιφέρεια
του ∆ήµου Μεγανησίου, στην οποία θα εκτελεστεί το Έργο, για τα οποία αυτή καταρτίζεται.

ΑΡΘΡΟ 6
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
6.1 Η σύµβαση ανάθεσης του (κάθε) Έργου θα καταρτίζεται µεταξύ του Κυρίου του
Έργου, του Φορέα Υλοποίησης και του Αναδόχου αυτού. Στη σύµβαση αυτή θα

13

8

περιγράφονται µε λεπτοµέρεια ο ρόλος, οι αρµοδιότητες, οι υποχρεώσεις και
ευθύνες του κάθε συµβαλλόµενου µέρους.
6.2 Άµεσα αντισυµβαλλόµενοι στην εργολαβική σύµβαση θα είναι ο Κύριος του Έργου
και ο Ανάδοχος του (κάθε) Έργου. Στο πλαίσιο της παρούσας προγραµµατικής
σύµβασης ο Φορέας Υλοποίησης θα ενεργεί για λογαριασµό του Κυρίου του Έργου και,
ως δικαιούχος έναντι της αρµόδιας Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Υ.ΠΕ.ΚΑ, θα
ασκεί, δια των αρµοδίων οργάνων και του προσωπικού του, όλα τα καθήκοντα της
Προϊσταµένης Αρχής και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας όπως αυτά προβλέπονται στη
14

νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων Έργων .
6.3

Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής στο διαγωνισµό, καλής εκτέλεσης του Έργου κλπ,
τα τιµολόγια, τα παραστατικά και τα απαιτούµενα φορολογικά στοιχεία, όπως τιµολόγια,
δελτία αποστολής και λοιπά παραστατικά, θα εκδίδονται στο όνοµα του Κυρίου του
Έργου και θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο στο Φορέα Υλοποίησης. Ο Φορέας
Υλοποίησης θα µεριµνά για την εγγραφή τους στο λογιστικό του σύστηµα σε
λογαριασµούς τάξεως και θα αποστέλλει έγκαιρα τα πρωτότυπα στο Κύριο του Έργου,
ώστε να προβαίνει στην εµπρόθεσµη εγγραφή τους στα σχετικά Βιβλία και τη φύλαξή
τους, για όσο χρόνο επιβάλλουν οι σχετικοί κανονισµοί και η κείµενη ελληνική νοµοθεσία.
Αντίγραφα όλων των παραστατικών και των χρηµατικών ενταλµάτων που θα εκδίδονται
από τον Κύριο του Έργου, θα φυλάσσονται από το Φορέα Υλοποίησης στο φάκελο του
Έργου, προκειµένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι από τις αρµόδιες αρχές.

6.4

Οι πληρωµές προς τον Ανάδοχο του Έργου θα γίνονται από τον Κύριο του Έργου.15

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
7.1 Οι µη επιλέξιµες δαπάνες που βαρύνουν τον Κύριο του Έργου και θα
χρηµατοδοτηθούν από ιδίους αυτού πόρους, είτε από δανειοδότηση είναι οι
ακόλουθες:
 Οι δαπάνες για πρόσθετες εργασίες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της
λειτουργίας

του

Έργου

και

που

δεν

αποτελούν

αντικείµενο

συγχρηµατοδότησης, περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
 Επιπρόσθετες δαπάνες που για οποιοδήποτε λόγο θα απαιτηθούν να
καταβληθούν για την ολοκλήρωση του Έργου και υπερβαίνουν ή δεν
εντάσσονται στον επιλέξιµο προϋπολογισµό και θα προκύψουν κατά την
εκτέλεση του Έργου.
 Ο µη επιλέξιµος Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ)
7.2 Η καταβολή των δαπανών της προηγούµενης παραγράφου 7.1 πραγµατοποιείται
ανάλογα µε τη χρονική εξέλιξη των λοιπών δαπανών του Έργου.

14

Μόνο στην περίπτωση τεχνικών έργων

9

ΑΡΘΡΟ 8
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8.1 Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης συστήνεται
όργανο µε την επωνυµία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της µε αρ. πρωτ.
………. Προγραµµατικής Σύµβασης», µε έδρα ……………………...
8.2 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :
 έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της
Επιτροπής, µε τον αναπληρωτή του
 έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης µε τον αναπληρωτή του και
 ένα (1) µέλος µε τον αναπληρωτή του υποδεικνυόµενα από τον φορέα χρηµατοδότησης
16

της πράξης .
8.3

Το αργότερο εντός 15 ηµερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο
Ε.Π «∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013», οι
συµβαλλόµενοι φορείς και ο φορέας χρηµατοδότησης του Έργου17, ορίζουν τα µέλη της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

8.4 Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισµός και η
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της
παρούσας προγραµµατικής σύµβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η
διαπίστωση της τήρησης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα
αρµόδια όργανα των συµβαλλοµένων µερών κάθε αναγκαίου µέτρου και ενέργειας
για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογηµένη αίτηση τροποποίησης της
απόφασης

ένταξης

της

Πράξης,

η

πέραν

του

εξαµήνου

παράταση

του

χρονοδιαγράµµατος και η επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλοµένων
µερών που προκύπτει σχετικά µε την ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης
και τον τρόπο εφαρµογής της.
8.5

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην
πρόσκληση αναγράφονται τα θέµατα την ηµερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα µέλη
της εγκαίρως και εγγράφως. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και
εισάγονται προς συζήτηση και τα θέµατα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα
µέλη της. Χρέη γραµµατέα εκτελεί µέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που
θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

8.6

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό
προσωπικό που έχει γνώση του αντικειµένου της σύµβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί
από κάποιο από τα µέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την
«Τεχνική Επιτροπή», η οποία, µετά από αίτηµα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης,
γνωµοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστηµονικών θεµάτων που σχετίζονται
µε την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωµα ψήφου. Οι σχετικές γνωµοδοτήσεις,

15
16
17

Εάν έχει έτσι συµφωνηθεί
Ή άλλο φορέα που θα συµφωνηθεί από τους συµβαλλόµενους.
Ή ο φορέας που θα συµφωνηθεί από τους συµβαλλόµενους
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εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσµευτικές για την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης.
8.7

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι µήνες και έκτακτα όποτε
το ζητήσει εγγράφως ένα από τα µέλη της. Κάθε µέλος της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης µπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά
στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία εµπλέκονται στην υλοποίηση
του αντικειµένου της σύµβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη, τους φορείς από τους οποίους προέρχονται και την Ειδική
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και αειφόρος
ανάπτυξη», αφού υπογραφούν .

8.8

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα µέλη
της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογηµένες, λαµβάνονται δε κατά πλειοψηφία
των παρόντων µελών και δεσµεύουν όλους τους συµβαλλόµενους φορείς. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

8.9

Οι λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής, θα καθορισθούν µε αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύµβασης, οι οποίοι
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του 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 ή αποθετική ζηµία του.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007, όπως έχει
τροποποιηθεί µε την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010, ο Φορέας Υλοποίησης
ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης έναντι του
Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων
ευθύνεται εις ολόκληρον µε τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί, για κάθε θέµα που αφορά στην παρούσα
Προγραµµατική Σύµβαση, δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των
τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της µεταβίβασης της
αρµοδιότητας υλοποίησης.
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ΑΡΘΡΟ 12
∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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Προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύµβασης είναι
δυνατή:


η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης
αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριµένου Έργου. Το προσωπικό αυτό
ορίζεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις.



η διάθεση µηχανολογικού εξοπλισµού, οχηµάτων και άλλων τεχνικών µέσων ή
ακινήτων και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύµβασης του
Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του
συγκεκριµένου Έργου.
ΑΡΘΡΟ 13
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

13.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στον Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του
από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας
Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσµα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου,
ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
13.2 Πνευµατικά δικαιώµατα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα
συνταχθούν από τον Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και
αντισυµβαλλοµένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύµβασης και των
συµβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του
Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το
δικαίωµα να τα επαναχρησιµοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των
νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και θα
παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς
κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Τα σχετικά πνευµατικά
και συγγενικά δικαιώµατα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την
καταβολή αµοιβής.
13.3 Εµπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη
λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαµβάνει
την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συµπεριλαµβανοµένων των
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη
συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 14
ΡΗΤΡΕΣ- ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
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Για την περίπτωση που είναι εφικτή η διάθεση. Εφ’ όσον είναι γνωστοί οι διαθέσιµοι πόροι καλό είναι να
αναφέρονται στην Προγραµµατική Σύµβαση

12

14.1 Όλοι οι όροι της παρούσης προγραµµατικής σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η
παράβαση, έστω και ενός από αυτούς, παρέχει το δικαίωµα στα συµβαλλόµενα µέρη να
επιβάλουν ποινική ρήτρα µε αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων τους.
14.2 Τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν αµοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητηµάτων που τυχόν ανακύπτουν και να µεριµνούν
για τη συµβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόµενα να προκύπτουν µεταξύ τους
από την εφαρµογή της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης.
14.3 Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και που δεν θα διευθετείται από την
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, δύναται να επιλύεται
από τα καθ’ ύλην αρµόδια ∆ικαστήρια του Νοµού Λευκάδος.
ΑΡΘΡΟ 15
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
15.1 Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης
γίνεται µόνον εγγράφως µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών.
15.2 Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραµµατική
σύµβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει η σύµβαση
αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως
παραίτηση

των

συµβαλλοµένων

µερών

από

δικαίωµα

ή

απαλλαγή

από

υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη, που δεν
αναγνωρίζονται από αυτή την προγραµµατική σύµβαση.
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη, σε απόδειξη
των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε
συµβαλλόµενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.
«∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013»

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση και το σχέδιο προγραµµατικής σύµβασης,
Οµόφωνα αποφασίζει
1)Τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε το ∆ήµο Μεγανησίου για την υποβολή
πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ 2007-2013” για την υλοποίηση της πράξης: “ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΕΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ∆ΗΜΟΥ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”.
2) Τον ορισµό του υπαλλήλου του ∆ήµου κ.Βραχνούλα ∆ηµητρίου, ως υπεύθυνου
έργου κατάθεσης της πρότασης.
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Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 301/13.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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