ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 22ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 304/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 16 του µηνός Αυγούστου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
17:00 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. 17957/10-8-2017 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).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2. Νικητάκης Μάρκος
2. Βλάχος Κων/νος
3. Κοντοµίχης Ευάγγελος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γαζής Πάνος
5. Κούρτης Φίλιππος
5. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
6. Τριλίβας Χρήστος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
7. Κατωπόδη Ευανθία
8. Γρηγόρη Ασπασία
8. Αρβανίτης Σπυρίδων
9. Κατηφόρης Χρήστος
9. Σκληρός Παναγιώτης
10. Φίλιππας Γεώργιος
10. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
11. Θερµός Ευάγγελος
11. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα
12. Βλάχος Ευστάθιος
12. Ζουριδάκης Ευτύχιος
13. Σκληρός Φίλιππος
13. Παπαδόπουλος Ανδρέας
14. Γιαννιώτης Οδυσσέας
14. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
15. Καρφάκη Μαριάννα
15.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
16. Βικέντιος Νικόλαος
16.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
17. Αραβανής Βασίλειος
18. Καββαδάς Θωµάς
18.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα Ε.Η.∆
19. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
19. Οι ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, Αραβανής
20. Γληγόρης Κων/νος
20. Βασίλειος, Βλάχος Ευστάθιος, Αρβανίτης
21.
21. Σπυρίδων και Καββαδάς Θωµάς, αποχώρησαν
22.
22. πριν την έναρξη της Η.∆. και µετά την συζήτηση
23.
23. των δύο (2) θεµάτων Ε.Η.∆.
Ο κ. Καββαδάς Θωµάς επέστρεψε πριν την
24.
24.
ου
συζήτηση
του 3 θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε
25.
25.
ου
26.
26. πριν την συζήτηση του 14 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Βλάχος Κων/νος προσήλθε πριν την
27.
27.
ου
28.
28. συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος και Γληγόρης Κων/νος
29.
29.
ου
αποχώρησαν
πριν την συζήτηση του 7 θέµατος
30.
30.
31.
31. της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησε πριν την
32.
32.
ου
33.
33. συζήτηση του 15 θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι (20) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 5ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 22/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. έγκρισης σύναψης σύµβασης διαβαθµικής συνεργασίας ( άρθρο 99 Ν. 3852/10) µεταξύ του
∆ήµου Λευκάδας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για την εγκατάσταση,
συντήρηση και χρήση της βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλία του ∆ήµου
Λευκάδας.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Η αυτονοµία και η ισότιµη συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρία στην κοινωνική ζωή αποτελεί
βασική προτεραιότητα στο σχεδιασµό της κοινωνικής πολιτικής του ∆ήµου µας. Η διαµόρφωση
προσπελάσιµων παραλιών µε δυνατότητα αυτόνοµης πρόσβασης στη θάλασσα για άτοµα µε κινητικά
προβλήµατα, µε προβλήµατα όρασης, ακοής, µε µαθησιακές δυσκολίες εξασφαλίζει την αυτονοµίας
τους, την ισότιµη συµµετοχή τους στη ζωή, και είναι δείγµα πολιτισµού για µια κοινωνία που µεριµνά
για τα 'άτοµα µε ιδιαιτερότητες.
Ο ∆ήµος, ιεραρχώντας ως βασική αρχή τη διασφάλιση των δικαιωµάτων και την ισότιµη συµµετοχή
των ΑΜΕΑ σε όλες τις δράσεις της κοινωνικής ζωής, προχωρά µέσω της παρούσας πρότασης στην
τοποθέτηση µιας βοηθητικής διάταξης αυτόνοµης πρόσβασης στη θάλασσα σε παραλία της Λευκάδας.
Με την λειτουργία αυτής, δίνεται η δυνατότητα σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες να έχουν πρόσβαση στη
θάλασσα, χωρίς την ανάγκη βοήθειας συνοδού ατόµου.
Η λειτουργία των διατάξεων για την αυτόνοµη πρόσβαση των ΑΜΕΑ στη θάλασσα, που έχει
επικρατήσει να ονοµάζονται SEATRAC, τα τελευταία χρόνια. Για τη δηµιουργία παραλιών
προσβάσιµων για άτοµα µε αναπηρία απαιτείται η διαµόρφωση κατάλληλων εγκαταστάσεων και
προσβάσεων, οι οποίες να τηρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές σχεδιασµού για ΑΜΕΑ, τόσο στον
ευρύτερο χώρο της παραλίας, όσο και στον χώρο κολύµβησης.
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας αναλαµβάνει την παράδοση του
συστήµατος βοηθητικής διάταξης “SEATRAC”, ιδιοκτησίας αυτής, στο ∆ήµο Λευκάδας. Ο ∆ήµος
Λευκάδας αναλαµβάνει τη διάθεση προσωπικού και οχήµατος για τη µεταφορά του συστήµατος και την
ετήσια αποσυναρµολόγηση, εγκατάσταση, συντήρηση, συναρµολόγηση του συστήµατος της
βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στη θάλασσα κατά την περίοδο του
καλοκαιριού.
Η ισχύς της ∆ιαβαθµιδικής Συνεργασίας αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγει στις
31/12/2018 µε δυνατότητα παράτασης δύο ετών εάν απαιτηθεί.
Θέτω υπόψη σας το περιεχόµενο του σχεδίου της ∆ιαβαθµιδικής Συνεργασίας στο οποίο
φαίνονται αναλυτικά οι επιµέρους όροι.
Εισηγούµαι
1. Την έγκριση του σχεδίου της ∆ιαβαθµιδικής Συνεργασίας.
2. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της σύµβασης και οποιοδήποτε έγγραφο
απαιτηθεί.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε δεκαεπτά (17) ψήφους, αποφασίζει:
1.Την έγκριση του σχεδίου της ∆ιαβαθµιδικής Συνεργασίας ως κατωτέρω:
ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΒΑΘΜΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 99 ΤΟΥ Ν. 3852/2010
µεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του ∆ήµου Λευκάδας για την εγκατάσταση συντήρηση και
χρήση της βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στην παραλία
............................................... στην επικράτεια του ∆ήµου Λευκάδας.

Στην........................................, σήµερα την……….. ............................ 2017, οι παρακάτω Φορείς καλούµενοι στο
εξής «συµβαλλόµενοι»,
1) Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων –Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας
Περιφερειάρχη κ. Θεόδωρο Γαλιατσάτο και

νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον

2) ο ∆ήµος Λευκάδας νόµιµα εκπροσωπούµενος από το ∆ήµαρχο κο Κωνσταντίνο ∆ρακονταειδή
έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) µε θέµα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτη».
2. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) µε θέµα «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια”
και άλλες διατάξεις».
3. Τη µε αριθµό……......./2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ιονίων Νήσων µε την οποία εγκρίνεται η
σύναψη Σύµβασης ∆ιαβαθµιδικής Συνεργασίας µε το ∆ήµο Λευκάδας για την εγκατάσταση συντήρηση και χρήση
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της βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” για την πρόσβαση ΑΜΕΑ ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στην
παραλία …………….του ∆ήµου Λευκάδας
4. Τη µε αριθµό ......./2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας µε την οποία εγκρίνεται η
σύναψη Σύµβασης ∆ιαβαθµιδικής Συνεργασίας µε την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την ετήσια επανεγκατάσταση,
συντήρηση και χρήση της βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” για την πρόσβαση ΑΜΕΑ, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων, στην παραλία ………..
5. Τη σηµαντική δυσλειτουργία που προκαλείται αναφορικά µε την ετήσια εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση της
βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” για την πρόσβαση ΑΜΕΑ, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στην
παραλία ……………, λόγω της έλλειψης του απαραίτητου προσωπικού για την ετήσια αποσυναρµολόγηση,
επανεγκατάσταση, φύλαξη και χρήση του συστήµατος
6. Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διαθέτει στην ιδιοκτησία της τη βοηθητική διάταξη “SEATRAC” για
την πρόσβαση ΑΜΕΑ στη θάλασσα, αλλά δεν διαθέτει προσωπικό σε αποκεντρωµένη υπηρεσία µε έδρα πλησίον
της παραλίας που θα εγκατασταθεί και ούτε έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει ή να µετακινήσει
7.Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Λευκάδας δεν διαθέτει στην ιδιοκτησία του τη βοηθητική διάταξη “SEATRAC” για την
πρόσβαση ΑΜΕΑ, στη θάλασσα, αλλά διαθέτει προσωπικό στις αποκεντρωµένες υπηρεσίες του, για τις
αναφερθείσες εργασίες, επειδή έχει υπαλλήλους στην περιοχή και έχει τη δυνατότητα να χρηµατοδοτήσει την
ετήσια εγκατάσταση, συντήρηση και αποσυναρµολόγηση και να την φυλάξει σε δικούς της κλειστούς χώρους
8. ότι από την συνεργασία αυτή θα προκύψει η βέλτιστη από κοινού αξιοποίηση της βοηθητικής διάταξης
“SEATRAC” για την πρόσβαση ΑΜΕΑ, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στις παραλίες του ∆ήµου
Λευκάδας καθώς και ανθρώπινων πόρων για τη φύλαξη και συντήρηση συµφώνησαν στη σύναψη της
παρούσας Σύµβασης ∆ιαβαθµιδικής Συνεργασίας όπως αυτή αναλυτικά αναπτύσσεται παρακάτω και µέσα
από την οποία καθορίζεται το βασικό πλαίσιο συνεργασίας των συµβαλλοµένων µερών, προσδιορίζονται τα µέσα,
οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης της συµβάσεως αυτής.
Περιεχόµενα Σύµβασης
Άρθρο 1ο: Αντικείµενο -Σκοπός της Σύµβασης
Άρθρο 2ο: Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύµβασης
Άρθρο 3ο: Χρονοδιάγραµµα Εφαρµογής της Σύµβασης
Άρθρο 4ο: ∆ιάθεση του προσωπικού των συµβαλλοµένων
Άρθρο 5ο: ∆ιάθεση µηχανολογικού εξοπλισµού, οχηµάτων και άλλων τεχνικών µέσων
Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις – ∆ικαιώµατα των συµβαλλοµένων Άρθρο 7ο: Χρηµατοδότηση των λειτουργικών δαπανών για την εφαρµογή της σύµβασης
Άρθρο 8ο: Όργανο Παρακολούθησης
Άρθρο 9ο: ∆ιαιτησία
Άρθρο 10ο: Τροποποίηση – Επέκταση της Σύµβασης
Άρθρο 11ο: Αντισυµβατική Συµπεριφορά

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο – Σκοπός της Σύµβασης
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) και ο ∆ήµος Λευκάδας συνάπτουν µεταξύ τους την παρούσα Σύµβαση
∆ιαβαθµιδικής Συνεργασίας, αντικείµενο της οποίας, αποτελεί η ανάληψη από το ∆ήµο Λευκάδας της διάθεσης
προσωπικού και οχήµατος για τη µεταφορά του συστήµατος και την ετήσια αποσυναρµολόγηση, εγκατάσταση,
συντήρηση, συναρµολόγηση του συστήµατος της βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στη
θάλασσα κατά την περίοδο του καλοκαιριού, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στην παραλία
…………………..
Σκοπός της παρούσας Σύµβασης είναι η βέλτιστη και αποτελεσµατικότερη µέριµνα για την χρήση κατά την θερινή
περίοδο του συστήµατος της βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” ιδιοκτησίας της ΠΙΝ, ώστε να εξυπηρετούνται άρτια
τα άτοµα ΑΜΕΑ κατά την πρόσβασή τους στην παραλία ……………………….. του ∆ήµου Λευκάδας
ΑΡΘΡΟ 2ο
Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύµβασης
Ως ηµεροµηνία έναρξης της παρούσας Σύµβασης ∆ιαβαθµιδικής Συνεργασίας ορίζεται η ηµεροµηνία υπογραφής
αυτής και ηµεροµηνία λήξης τις 31/12/2018, µε δυνατότητα παράτασης δυο (2) ετών ύστερα από σχετική
πρόταση της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσης.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Χρονοδιάγραµµα Εφαρµογής της Σύµβασης
Το Χρονοδιάγραµµα είναι :
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3.1 Αµέσως µετά την υπογραφή της παρούσας σε χρόνο 200 ηµερών η παράδοση από την ΠΙΝ του συστήµατος
της βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” ιδιοκτησίας της ΠΙΝ στο ∆ήµο Λευκάδας µε την υπογραφή σχετικού
πρωτοκόλου παράδοσης παραλαβής
3.2 Κατά την έναρξη της Τουριστικής περιόδου ο ∆ήµος Λευκάδας αναλαµβάνει τη µεταφορά συναρµολόγηση
συντήρηση και λειτουργία του συστήµατος της βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” ιδιοκτησίας της ΠΙΝ, διαδικασία
που θα επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο ισχύος της παρούσας.
3.3 Κατά τη λήξη της Τουριστικής περιόδου κάθε έτους ισχύος της παρούσας θα γίνεται αποσυναρµολόγηση
µεταφορά και φύλαξη σε χώρο του δήµου και µε ευθύνη του, του συστήµατος της βοηθητικής διάταξης
“SEATRAC” ιδιοκτησίας της ΠΙΝ,
3.4 Μετά τη λήξη ισχύος της παρούσας ο ∆ήµος Λευκάδας θα παραδώσει το σύστηµα της βοηθητικής διάταξης
“SEATRAC” στη ΠΙΝ,
Το χρονοδιάγραµµα µπορεί να τροποποιείται µε απόφαση της επιτροπής παρακολούθησης µε σκοπό την
προσαρµογή των εργασιών στις ανάγκες που προκύπτουν.
Άρθρο 4ο
∆ιάθεση του προσωπικού των συµβαλλοµένων
Για τις ανάγκες υλοποίησης της Σύµβασης ο ∆ήµος Λευκάδας θα διαθέσει κατά περίπτωση και ανάλογα µε τις
ανάγκες το ανθρώπινο δυναµικό, για την µεταφορά του συστήµατος της βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” στο
χώρο εγκατάστασης και κατόπιν για την µεταφορά και αποθήκευση σε χώρο φύλαξης - αποθήκη του δήµου.
Άρθρο 5ο
∆ιάθεση µηχανολογικού εξοπλισµού, οχηµάτων και άλλων τεχνικών µέσων
Για τις ανάγκες υλοποίησης της Σύµβασης ο ∆ήµος Λευκάδας θα διαθέτει το απαιτούµενο µεταφορικό µέσο για τη
µεταφορά του συστήµατος της βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” προς και από το χώρο φύλαξης
ΆΡΘΡΟ 6ο
∆ικαιώµατα & Υποχρεώσεις των Συµβαλλόµενων
Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και έχουν τα παρακάτω δικαιώµατα:
Ο κάθε ένας συµβαλλόµενος σύµφωνα µε το άρθρο 1 αναλαµβάνει:
• Να διευκολύνει µε κάθε τρόπο το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειµένου
της παρούσας σύµβασης.
• Να παρέχει στον άλλον κάθε τεχνικό µέσο, καθώς και τις αναγκαίες πληροφορίες και µελέτες που έχει
στην διάθεση του για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύµβασης.
• Να παρέχουν έγκαιρα κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά µε οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές που
επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
• Να συνεργαστεί µε τον άλλο Συµβαλλόµενο για την «προβολή» του έργου σε περίπτωση που αυτό
απαιτηθεί ή κριθεί αναγκαίο.
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναλαµβάνει πέραν των ανωτέρω:
• να αναθέσει σε αρµόδιο υπάλληλο της που θα εποπτεύει και θα ελέγχει κατά περιόδους την καλή
λειτουργία του συστήµατος της βοηθητικής διάταξης “SEATRAC”
• να παραδώσει αµέσως µετά την υπογραφή της παρούσας σε χρόνο τουλάχιστον 200 ηµερών το σύστηµα
της βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” ιδιοκτησίας της ΠΙΝ στο ∆ήµο Λευκάδας µε την υπογραφή σχετικού
πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής
• να µεριµνά όπως ορίζει κάθε φορά η σχετική νοµοθεσία για τις απαιτούµενες αδειοδοτήσεις τρίτων αρχών
για την τοποθέτηση του συστήµατος
• να συµµετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύµβασης
Ο ∆ήµος Λευκάδας αναλαµβάνει πέραν των ανωτέρω:
• Να διαθέσει τις υπηρεσίες τους ως υπεύθυνες για την υλοποίηση της σύµβασης
• Να απασχολεί και να διαθέτει το απαιτούµενο προσωπικό για τις υποχρεώσεις που εκπορεύονται από την
εν λόγω σύµβαση παράλληλα µε τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα , µε σκοπό τη διασφάλιση της
δυνατότητας υλοποίησης του συνόλου των ενεργειών - δράσεων που περιγράφονται στο Άρθρο 1 της
παρούσας σύµβασης.
• Να συντηρεί µε δική του ευθύνη το σύστηµα αναθέτοντας την εγκατάσταση και συντήρηση σε
εξειδικευµένη εταιρεία και να παρέχει τα τυχόν αναγκαία αναλώσιµα υλικά για την υλοποίηση των
ενεργειών που προβλέπονται στην παρούσα
• Να µεταφέρει και να φυλάσσει το σύστηµα σε δικό του κλειστό χώρο κατά τους χειµερινούς µήνες
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Μετά τη λήξη ισχύος της παρούσας να παραδώσει το σύστηµα της βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” στην
ΠΙΝ, στην κατάσταση που το παρέλαβε, µη λαµβανοµένων υπόψιν των αναµενόµενων φθορών λόγω
χρόνου και χρήσης
Να τηρεί τις προϋποθέσεις που θέτουν τρίτες αρχές για την τοποθέτηση και χρήση του συστήµατος, όπως
καταγράφονται σε σχετικές αδειοδοτήσεις που λαµβάνει η ΠΙΝ
Να συµµετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύµβασης
Να διαµορφώσει το χώρο µέχρι το σηµείο που θα εγκατασταθούν τα συστήµατα προς το σκοπό όπως
υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση των ΑΜΕΑ

ΑΡΘΡΟ 7ο
∆απάνη-Χρηµατοδότηση του έργου - Χρηµατοδότηση των λειτουργικών δαπανών για την εφαρµογή της
σύµβασης
Η προεκτιµώµενη δαπάνη για την υλοποίηση της προµήθειας και τοποθέτησης ενός SEATRAC, ενός πακέτου
τηλεµετρίας, ενός ντουζ και ενός φωτοσυναγερµού, ανέρχεται στο ποσό των 42.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α. 24%).
Πιο συγκεκριµένα η προµήθεια των ανωτέρω κινητών πραγµάτων θα χρηµατοδοτηθεί από τον Φορέα 02071 και
ΚΑΕ 974902017001001 της ΠΙΝ/Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας
Από την παρούσα σύµβαση και όσο αυτή θα είναι σε ισχύ, ενδέχεται να προκύψουν ανάγκες δαπανών που να
συνίστανται σε κάλυψη αναλώσιµων υλικών, εξειδικευµένη συντήρηση του συστήµατος από ειδικό, επισκευή ή
προµήθεια ανταλλακτικών, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήµατος.
Οι ανάγκες αυτές δεν µπορούν να προσδιοριστούν και να προβλεφθούν καθώς η παρουσία τους είναι ενδεχόµενη
και όχι βέβαιη. Η δε χρήση του συστήµατος είναι καινοφανής για το ∆ήµο Λευκάδας και την Περιφερειακή Ενότητα
Λευκάδας της ΠΙΝ και δεν υπάρχει προηγούµενη εµπειρία ώστε να κοστολογηθεί τυχόν δαπάνη κατά τα ανωτέρω.
Σε ενδεχόµενη ανάγκη δαπάνης που αφορά τα παραπάνω, ο ∆ήµος Λευκάδας θα µεριµνά για τους αντίστοιχους
πόρους και τις αντίστοιχες πιστώσεις στον Προϋπολογισµό του, ώστε να διατηρείται το σύστηµα σε χρήση από
τους ωφελούµενους απρόσκοπτα.
Για την εφαρµογή της Παρούσας Σύµβασης δεν απαιτούνται επιπλέον δαπάνες από την πλευρά της ΠΙΝ.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Όργανο Παρακολούθησης
Συνίσταται όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της σύµβασης µε τη µορφή Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης:
Η επιτροπή παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του έργου και των όρων της παρούσας σύµβασης. Παρεµβαίνει
για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από την εφαρµογή των όρων της διατηρώντας το δικαίωµα να τους
ερµηνεύει και να τους αποσαφηνίζει. Επίσης, έχει το δικαίωµα να δώσει συγκεκριµένες κατευθύνσεις και οδηγίες.
Έργο της Επιτροπής, η οποία θα αποτελεί Φορέα Επίβλεψης, θα είναι:
• η εποπτεία για την ορθή εφαρµογή των συµφωνηθέντων αλλά και η παρακολούθηση της πορείας
υλοποίησης,
• η ρύθµιση λεπτοµερειών και διαδικαστικών θεµάτων που τυχόν θα προκύψουν κατά την εφαρµογή των
όρων της συµβάσεως καθώς
• τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος των επί µέρους εργασιών
• η επίλυση προβληµάτων που ενδεχοµένως θα προκύψουν από την ερµηνεία και την εφαρµογή της.
• η εισήγηση για την παράταση της παρούσας.
Στην τριµελή αυτή επιτροπή µετέχει ένας εκπρόσωπος από την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας ως πρόεδρος
της Επιτροπής και δύο εκπρόσωποι του ∆ήµου Λευκάδας. Οι εκπρόσωποι των δύο φορέων µπορεί να είναι
αιρετοί ή υπάλληλοι των φορέων και ορίζονται µε απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας µετά από έγγραφη
πρόταση του ιδίου και του ∆ηµάρχου Λευκάδας αντιστοίχως.
Η διάρκεια της επιτροπής ορίζεται µέχρι την ολοκλήρωση της Σύµβασης και µπορεί να τροποποιείται µε απόφαση
επίσης του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας µετά από έγγραφη πρόταση του ιδίου ή του ∆ηµάρχου Λευκάδας
αντιστοίχως.
Άρθρο 9ο
∆ιαιτησία
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων, που δεν µπορεί να διευθετηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης,
θα λύνεται µε διαιτησία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 867 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. Τα
συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να οριστεί ως διαιτητής ο Πρωτοδίκης που θα ορίσει ο Προϊστάµενος του
Πρωτοδικείου Λευκάδας.
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Άρθρο 10ο
Τροποποίηση – Επέκταση της Σύµβασης
Τροποποίηση ή και επέκταση της παρούσης Προγραµµατικής Σύµβασης επιτρέπεται µόνο κατόπιν έγγραφης
οµόφωνης πρότασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και εγκρίνεται µε απόφαση των αρµόδιων συλλογικών
οργάνων των συµβαλλόµενων µερών.
Άρθρο 11ο
Αντισυµβατική Συµπεριφορά
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Σύµβασης, που θεωρούνται όλοι σηµαντικοί ή η
παράβαση των διατάξεων του Νόµου της καλής πίστης και των άλλων συναλλακτικών ηθών από οποιαδήποτε
από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στα άλλα το δικαίωµα να καταγγείλουν τη σύµβαση ή και να αξιώσουν κάθε
θετική ή αποθεµατική ζηµιά τους.

Άπαντα τα παραπάνω, συνοµολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και προς απόδειξη αυτών
συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφηκε σήµερα ……………2017 στην ΛΕΥΚΑ∆Α σε τρία (3 πρωτότυπα)
αντίγραφα και πήρε κάθε συµβαλλόµενο µέρος από ένα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ»

2.Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της σύµβασης και οποιοδήποτε έγγραφο
απαιτηθεί.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 304/2017.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

6

