ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 22/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 377
Στη Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18.00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
22/29905/15-11-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού 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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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Γεωργάκης Βασίλειος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Ανδρέας
Νικητάκης Μάρκος
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Καββαδάς Αθανάσιος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Δρακονταειδής Κων/νος
Στραγαλινός Βασίλειος
Βεργίνης Ξενοφών
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Γιαννούτσος Πέτρος
Φίλιππας Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Αραβανής Γεράσιμος
Μαργέλης Γεώργιος
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Απουσίαζαν
Σίδερης Αντώνιος
Γαβρίλης Δημήτριος
Λάζαρη Πηνελόπη
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνης Ιωάννης
Μεσσήνη Κερασούλα
Μελάς Βασίλειος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 31 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 11ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 22/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και
του Δήμου Κέρκυρας για την υλοποίηση πράξεων Ο.Σ.Α.Μ.Ν. και εξουσιοδότηση του Δημάρχου
Λευκάδας για την υπογραφή της.
Εισηγητής: Σώλος Φώτιος, Αντιδήμαρχος.

1

Ο Αντιδήμαρχος κ.Φώτιος Σώλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος
σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Δήμου Κέρκυρας για την
υλοποίηση πράξεων Ο.Σ.Α.Μ.Ν., το οποίο έχει ως εξής:
“ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010)
Στην Κέρκυρα σήμερα, ημέρα ……….. …., … / .. / 2012, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. Δήμος Κέρκυρας, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο
κ.Ιωάννη Τρεπεκλή.

2. Δήμος Λευκάδας, με έδρα την πόλη της Λευκάδας που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο
κ. Κωνσταντίνο Αραβανή.
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010.
2. Την α.π. 868/16-5-2012 απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου με τίτλο
«Ολοκληρωμένη παρέμβαση στα Μικρά Νησιά της Π.Ι.Ν.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
α.π. 1826/1-8-2012 απόφαση.

3. Την αριθμ. …………………απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας περί «έγκρισης
σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης».

4. Την αριθμ.. …………………απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας περί «έγκρισης
σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης».

5. Το από 30/3/2012 Εταιρικό Συμφωνητικό για την υποβολή και υλοποίηση του ΟΣΑΜΝ.
συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής :
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Στο εγκεκριμένο «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας-ΠελοποννήσουΙονίων Νήσων» 2007-2013 και ειδικότερα στον Άξονα 9: «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής
στα Ιόνια Νησιά», προβλέπεται η χρηματοδότηση σχεδίων με το γενικό τίτλο : «Ολοκληρωμένα
Σχέδια

Ανάπτυξης

Μικρών

Νησιών»

(ΟΣΑΜΝ)

για

την

υλοποίηση

πράξεων

συγχρηματοδοτούμενων από το Ε.Τ.Π.Α.
Γενικός στόχος των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την ανάπτυξη των μικρών νησιών είναι η
άρση των ενισχυμένων στις περιοχές αυτές συνεπειών της «νησιωτικότητας», μέσω της
(ανα)συγκρότησης ενός βιώσιμου παραγωγικού & κοινωνικού προτύπου.
Στο πλαίσιο αυτό, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του ΟΣΑΜΝ θα εστιάσει στην τόνωση του
τοπικού παραγωγικού συστήματος, στην περιβαλλοντική και πολιτιστική μέριμνα, στη βελτίωση
των συνθηκών προσπελασιμότητας και επικοινωνίας και στην υποστήριξη των όρων διαβίωσης
του πληθυσμού.
Προκειμένου δε να εξασφαλιστεί η ενότητα και συνοχή, καθώς και η επιτάχυνση των διαδικασιών
εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού πυροπροστασίας» που προβλέπεται να υλοποιηθεί
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μέσω της παρούσας Σύμβασης και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των υπό προμήθεια ομοειδών
ειδών εξοπλισμού και το ότι το συμφέρον του παραπάνω έργου προϋποθέτει την υλοποίηση
αυτού από μία Αναθέτουσα Αρχή (Δήμο Κέρκυρας), συνάπτεται η παρούσα Σύμβαση.
Το αυτό ισχύει και για το έτερο έργο «Προμήθεια χερσαίων & πλωτών οχημάτων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών τοπικού πληθυσμού».
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση των προμηθειών: «Προμήθεια
Μηχανήματος θραύσης και τεμαχισμού ξύλων Καλάμου, «Προμήθεια ταχύπλοου σκάφους για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Καστού», «Προμήθεια ταχύπλοου σκάφους για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Καλάμου» και «Προμήθεια οχήματος τύπου VAN για χρήση
ασθενοφόρου Καλάμου», από τον πρώτο συμβαλλόμενο Δήμο Κέρκυρας για λογαριασμό του
δεύτερου Συμβαλλόμενου Δήμου Λευκάδας, στο πλαίσιο των πράξεων «Προμήθεια εξοπλισμού
πυροπροστασίας»

και «Προμήθεια χερσαίων & πλωτών οχημάτων για την αντιμετώπιση

εκτάκτων αναγκών τοπικού πληθυσμού» του ως άνω εγκεκριμένου ΟΣΑΜΝ.
Ειδικότερα, ο Δήμος Κέρκυρας ενεργώντας για λογαριασμό του Δήμου Λευκάδας στη διοικητική
αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν τα Μικρά Νησιά Κάλαμος και Καστός, θα προμηθευτεί τον
ανωτέρω εξοπλισμό, τον οποίο θα παραδώσει στο Δήμο Λευκάδας προς χρήση, λειτουργία και
ωφέλεια των Νήσων Καστού και Καλάμου.
ΑΡΘΡΟ 2
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Προγραμματική Σύμβαση περιέχει:
Άρθρο 3: Σκοπός της Σύμβασης
Άρθρο 4: Ισχύς και Διάρκεια
Άρθρο 5: Δικαιώματα - Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων – Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης
Άρθρο 6: Προϋπολογισμός & Τρόπος Χρηματοδότησης
Άρθρο 7: Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
Άρθρο 8: Φορέας Υλοποίησης του έργου
Άρθρο 9: Ρήτρες
Άρθρο 10: Νομικό Πλαίσιο
Άρθρο 11: Επίλυση Διαφορών
Άρθρο 12: Τροποποίηση της Σύμβασης
ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σκοπός της σύμβασης είναι η υλοποίηση των παρακάτω προμηθειών:
- «Προμήθεια Μηχανήματος θραύσης και τεμαχισμού ξύλων Καλάμου (60.000€)»
- «Προμήθεια ταχύπλοου σκάφους για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Καστού»
(180.000€)»
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- «Προμήθεια ταχύπλοου σκάφους για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Καλάμου
(180.000€)» και
- «Προμήθεια οχήματος τύπου VAN για χρήση ασθενοφόρου Καλάμου» (75.000€),
συνολικού προϋπολογισμού 495.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) στο πλαίσιο της
υλοποίησης του ΟΣΑΜΝ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
ΑΡΘΡΟ 4
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη
και λήγει 31/12/2015.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
5.1. Ο Δήμος Κέρκυρας αναλαμβάνει:

Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου,

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 Ενδιάμεση
Διαχειριστική Αρχή Π.Ι.Ν.

Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου
Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Ι.Ν και
να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη
σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.

Να υπογράψει ως Δικαιούχος 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 Διαχείρισης.

Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.

Να διενεργεί τις διαδικασίες επιλογής Αναδόχου, 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 υπογράφει και να παρακολουθεί τις σχετικές συμβάσεις.

Να παραλαμβάνει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

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

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

Να διενεργεί τις πληρωμές προς τον Ανάδοχο.

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

Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκάδας) τη χρηματοδότηση του Έργου
μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την
ετήσια κατανομή πιστώσεων.
5.2. Ο Δήμος Λευκάδας 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.
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•

•
•
•
•
•

Να παρέχει στο Δήμο Κέρκυρας τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη
διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου
Προτεινόμενης Πράξης.
Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας .
Να παρέχει έγκαιρα στο Δήμο Κέρκυρας την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης
του Έργου, στην περίπτωση που ο Δήμος Κέρκυρας δεν έχει δική του ΣΑΕ
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 Δήμο Κέρκυρας για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή
του Έργου.

5.3. Ο Δήμος Κέρκυρας υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει την προμήθεια του ανωτέρω
εξοπλισμού το αργότερο έως τις 30/6/2015.
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
3.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση των ανωτέρω προμηθειών της παρούσας
προγραμματικής
σύμβασης
ανέρχεται
στο
ποσό
των
495.000€
Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Ενδιάμεσης Διαχειριστικής
Αρχής Π.Ι.Ν . (Ο Δήμος Κέρκυρας δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι
τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από
τον Δήμο Λευκάδας) .
Η χρηματοδότηση των παραπάνω προβλέπεται να γίνει από το ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013
στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου (ΟΣΑΜΝ).
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την υπογραφή της σύμβασης, συστήνεται 3μελής επιτροπή αποτελούμενη από:
1.

Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Κέρκυρας με τον αναπληρωτή του
2. Δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Λευκάδας με τους αναπληρωτές τους.

Έργο της επιτροπής είναι η αξιολόγηση και παρακολούθηση των έργων, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία για το σκοπό αυτό ενέργεια. Η επιτροπή βεβαιώνει την τήρηση και πρόοδο των όρων
της παρούσας Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 8
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Φορέας υλοποίησης των έργων (προμηθειών) είναι ο Δήμος Κέρκυρας.
ΑΡΘΡΟ 9
ΡΗΤΡΕΣ
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
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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
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η προγραμματική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία
των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια
Δικαστήρια της Κέρκυρας.
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης απαιτείται έγγραφη συμφωνία, η
οποία θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών.
Η παρούσα σύμβαση υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία πήραν από ένα έκαστος
των συμβαλλόμενων μερών και το τρίτο θα κοινοποιηθεί στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Π.Ι.Ν..
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ”
Στη συνέχεια ο κ.Αντιδήμαρχος είπε στο Δ.Σ.:
Η παρούσα ενέργεια απαιτείται για την υποβολή των Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενων
Πράξεων, που αφορούν τις προμήθειες των νησιών Καλάμου και Καστού και ειδικότερα:


Προμήθεια μηχανήματος θραύσης και τεμαχισμού ξύλων Καλάμου (60.000 €).



Προμήθεια ταχύπλοου σκάφους για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Καστού (180.000
€).



Προμήθεια ταχύπλοου σκάφους για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Καλάμου
(180.000 €).



Προμήθεια οχήματος τύπου VAN για χρήση ασθενοφόρου Καλάμου (75.000 €).
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ανωτέρω προμηθειών ανέρχεται στα 495.000 €

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Οι παραπάνω προμήθειες θα υλοποιηθούν συνολικά (σε δύο
πράξεις) μαζί με τις αντίστοιχες των Δήμων Κέρκυρας, Παξών και Ιθάκης, στα πλαίσια του
εγκεκριμένου “Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης Μικρών Νησιών της Π.Ι.Ν. (Ο.Σ.Α.Μ.Ν.)”, σε
εκτέλεση και της αρ. 2/2012 απόφασης της Τοπικής Εκτελεστικής Επιτροπής.
Εισηγούμαστε στο Δ.Σ.:
1) Την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 100 Ν.3852/10) για την
υποβολή των Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενων Πράξεων, που αφορούν τις προμήθειες των
νησιών Καλάμου και Καστού, όπως αναφέρονται παραπάνω.
2) Να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Λευκάδας κ.Κώστα Αραβανή να συνυπογράψει μαζί με
τον Δήμαρχο Κέρκυρας κ. Ιωάννη Τρεπεκλή την παραπάνω προγραμματική σύμβαση.
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Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,

Ομόφωνα αποφασίζει
1) Την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 100 Ν.3852/10) για την
υποβολή των Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενων Πράξεων, που αφορούν τις προμήθειες των
νησιών Καλάμου και Καστού, όπως αναφέρονται παραπάνω.
2) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λευκάδας κ.Κώστα Αραβανή να συνυπογράψει μαζί με τον
Δήμαρχο Κέρκυρας κ. Ιωάννη Τρεπεκλή την παραπάνω προγραμματική σύμβαση.

Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ.Γ.Μαργέλης
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 377/12.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ
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