ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 9ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 167/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός Απριλίου του έτους 2019, ηµέρα Τρίτη 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. 7601/19-4-2019 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
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κακλαµάνη Αναστασία
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Τριλίβας Χρήστος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Κατωπόδη Ευανθία
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Γρηγόρη Ασπασία
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
Σκληρός Παναγιώτης
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
Αραβανής Βασίλειος
11
Θερµός Ευάγγελος
11
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
Σκληρός Φίλιππος
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
Καββαδάς Θωµάς
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
Γληγόρης Κων/νος
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
17
Μήτσουρας Πέτρος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Ζουριδάκης Ευτύχιος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
δεκαεννέα (19) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν δώδεκα (12) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 3 θέµα της Η.∆. το 10 θέµα της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος και Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 12 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 6 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 9ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας ΛευκάδαςΠεριφέρεια Ιονίων Νήσων και του ∆ήµου Λευκάδας για την «Συντήρηση λιµενικής εγκατάστασης, αποκατάσταση
λειτουργικών βαθών, λειτουργική αναβάθµιση προβλήτα Ε/Ο σκαφών στο λιµένα Βασιλικής Λευκάδας
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήµαρχος

1

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα µε δεκαεννέα (19)
ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε έγκριση σχεδίου
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και του ∆ήµου
Λευκάδας για την «Συντήρηση λιµενικής εγκατάστασης, αποκατάσταση λειτουργικών βαθών, λειτουργική αναβάθµιση
προβλήτα Ε/Ο σκαφών στο λιµένα Βασιλικής Λευκάδας, λόγω του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της
παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Κατηφόρης, ο οποίος είπε τα εξής:
«Στα πλαίσια της λειτουργικής αναβάθµισης προβλήτας (ράµπα πρόσβασης Ε/Ο) για να εξασφαλιστεί η
απρόσκοπτη ακτοπλοϊκή συγκοινωνία µεταξύ Λευκάδας και Κεφαλλονιάς προτείνεται η υπογραφή της κατωτέρω
προγραµµατικής σύµβασης µε τίτλο «Συντήρηση λιµενικής εγκατάστασης, αποκατάσταση λειτουργικών βαθών,
λειτουργική αναβάθµιση προβλήτα Ε/Ο σκαφών στο λιµένα Βασιλικής Λευκάδας» προϋπολογισµού 420.000,00€
µεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και του ∆ήµου Λευκάδας . Με το έργο του
Τουριστικού Αγκυροβολίου Βασιλικής είχε διακοπεί η ακτοπλοϊκή επικοινωνία µε την Κεφαλλονιά µε αποτέλεσµα την
µείωση της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Ο προβλήτας αποτελεί µέρος του συνολικού Τουριστικού
Αγκυροβολίου Βασιλικής το οποίο φιλοδοξεί να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στα σκάφη αναψυχής που
προσεγγίζουν στην περιοχή. Με δεδοµένη δε τη συνεχώς αυξανόµενη εξάρτηση της ανάπτυξης της τοπικής
οικονοµίας από τον τουρισµό και κυρίως από τον θαλάσσιο τουρισµό, είναι προφανές ότι θα υπάρξουν πολύ
σηµαντικά οφέλη από την ανωτέρω ράµπα πρόσβασης των Ε/Ο σκαφών για την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης
περιοχής.
Με την προτεινόµενη Προγραµµατική Σύµβαση θα δηµοπρατηθεί και θα εκτελεστεί το έργο από την Περιφερειακή
Ενότητα Λευκάδας-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για λογαριασµό του ∆ήµου Λευκάδας
Η ισχύς της Προγραµµατικής Σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγει µετά την παραλαβή του
εν θέµατι έργου. Μπορεί δε να παραταθεί, εφόσον η ανάγκη ολοκλήρωσης της το απαιτήσει.
Θέτω υπόψη σας το περιεχόµενο του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης στο οποίο φαίνονται αναλυτικά οι
επιµέρους όροι.
Εισηγούµαι
1. Την έγκριση του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης.
2. Τον ορισµό
ενός εκπροσώπου του ∆ήµου ( τακτικού και αναπληρωµατικού) στην κοινή επιτροπή
παρακολούθησης του άρθρου 6 και στο άρθρο10
3. 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, δεκαεννέα (19) ψήφους, αποφασίζει:
1. Εγκρίνει το Σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας ΛευκάδαςΠεριφέρεια Ιονίων Νήσων και του ∆ήµου Λευκάδας για την «Συντήρηση λιµενικής εγκατάστασης,
αποκατάσταση λειτουργικών βαθών, λειτουργική αναβάθµιση προβλήτα Ε/Ο σκαφών στο λιµένα Βασιλικής
Λευκάδας, ως κατωτέρω:
ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ” .
Στη Λευκάδα σήµερα την …....../…...../2019, τα ακόλουθα συµβαλλόµενα µέρη:
1. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, που εδρεύει στην Κέρκυρα Αλυκές Ποταµιού Τ.Κ. 41100, αποκαλούµενη στη συνέχεια για
συντοµία ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ και εκπροσωπείται στην παρούσα από τον Περιφερειάρχη, κο Θεόδωρο Γαλιατσάτο που
ενεργεί στην παρούσα δυνάµει της υπ’ αριθµ. …...../2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ιονίων Νήσων, που ενέκρινε
το σχέδιο της παρούσας.
2. Ο ∆ήµος Λευκάδος, που εδρεύει στην Λευκάδα (∆ιοικητήριο) Τ.Κ. 31100, αποκαλούµενος στη συνέχεια για συντοµία ΚΥΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και εκπροσωπείται στην παρούσα από τον ∆ήµαρχο Λευκάδος, κ. Κωνσταντίνο ∆ρακονταειδή, που ενεργεί στην
παρούσα δυνάµει της υπ’ αριθµ. ....…/ 2019 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας, που ενέκρινε το σχέδιο της
παρούσας.
Οι εδώ συµβαλλόµενοι έχοντας υπ’ όψιν την κείµενη Εθνική Νοµοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά :
1.Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010), σύµφωνα µε το οποίο επιτρέπεται η υπογραφή προγραµµατικών
συµβάσεων µεταξύ των αιρετών Περιφερειών και των ∆ήµων της χώρας, όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 179 του Ν.4555/2018
(ΦΕΚ 133Α),
2.Το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018.
3. Το Π∆ 147/2010 (ΦΕΚ 240/τ.Α’/27-12-2010) “Οργανισµός της Περιφέρειας ιονίων Νήσων, όπως τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ
4083/β/23-11-2017.
η
4. Την αριθ. 34-03-2019 Απόφαση Π.Σ. 1 Τροποποίηση Προσχεδίου Ετησίου Προγράµµατος ∆ράσης 2019, όπου εντάχθηκε το
έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ” µε ΚΑΕ 945302001016015001.
5. Την αριθ. 12023/2018 ΚΥΑ Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Τουρισµού µε ΦΕΚ Τεύχος ΑΑΠ/157/27.07.2018.
Συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
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ο

ΑΡΘΡΟ 1
Σκοπός της Σύµβασης
Σκοπός της σύµβασης, είναι η Λειτουργική αναβάθµιση προβλήτα (ράµπα πρόσβασης Ε/Ο) για να εξασφαλιστεί η
απρόσκοπτη ακτοπλοϊκή συγκοινωνία µεταξύ Λευκάδας και Κεφαλλονιάς. Με το έργο του Τουριστικού Αγκυροβολίου Βασιλικής
είχε διακοπεί η ακτοπλοϊκή επικοινωνία µε την Κεφαλλονιά µε αποτέλεσµα την µείωση της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.
Ο προβλήτας αποτελεί µέρος του συνολικού Τουριστικού Αγκυροβολίου Βασιλικής το οποίο φιλοδοξεί να προσφέρει υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες στα σκάφη αναψυχής που προσεγγίζουν στην περιοχή. Με δεδοµένη δε τη συνεχώς αυξανόµενη εξάρτηση
της ανάπτυξης της τοπικής οικονοµίας από τον τουρισµό και κυρίως από τον θαλάσσιο τουρισµό, είναι προφανές ότι θα
υπάρξουν πολύ σηµαντικά οφέλη από την ανωτέρω ράµπα πρόσβασης των Ε/Ο σκαφών για την τουριστική ανάπτυξη της
ευρύτερης περιοχής.
ο

ΑΡΘΡΟ 2
Αντικείµενο της Σύµβασης
Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί, η δηµοπράτηση, η εκτέλεση του έργου, για λογαριασµό του
Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης, ο Φορέας Υλοποίησης
αναλαµβάνει την άσκηση για λογαριασµό του Κυρίου του Έργου να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:
1. ∆ηµοπράτηση του Έργου
2. Επίβλεψη – εκτέλεση του Έργου.
3. Παρακολούθηση χρηµατοροών κατά την εκτέλεση πληρωµών σε βάρος του προϋπολογισµού του Έργου.
4. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του.
5. Παράδοση του Έργου στον Κύριο του Έργου.
Ο Φορέας Υλοποίησης δια των αρµοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα όπως αυτά προβλέπονται
στην κείµενη νοµοθεσία.
ο

ΑΡΘΡΟ 3
∆ιάρκεια
Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγει µε την ολοκλήρωση του Έργου και
την παράδοσή του από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου, και πάντως το αργότερο µέχρι 31-12-2019. Η σύµβαση
µπορεί να παραταθεί ύστερα από συµφωνία και την δυο συµβαλλοµένων.
ο

ΑΡΘΡΟ 4
∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών
3.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαµβάνει:
α) Να παραχωρήσει την χρήση του κατάλληλου χώρου (σύµφωνα µε τις υφιστάµενες προδιαγραφές) εντός του λιµένα που είναι
απαραίτητος για την υλοποίηση του έργου.
β) Η παραχώρηση του χώρου θα είναι χρονικής διάρκειας όσης απαιτηθεί.
γ) Να διευκολύνει µε κάθε τρόπο το τεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας
σύµβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
δ) Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιµο προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη
του Έργου.
ε) 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 Πράξης του Έργου.
στ) Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 6 της
παρούσας.
ζ) Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά µε οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που
επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
η) Να συνεργάζεται µε το Φορέα Υλοποίησης για την ενηµέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
3.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει:
α) Να ενεργεί ως ∆ικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη παρούσα προγραµµατική σύµβαση.
β) Να απασχολεί και να διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό µε τ’ απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειµένου να
διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
γ) Να συνεργαστεί και να ενηµερώνει τον Κύριο του Έργου για την πρόοδο και την εξέλιξη του φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου του Έργου.
δ) Να προβεί στις ενέργειες για την προσήκουσα ανάθεση και την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και το
κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
ε) Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τις εργασίες, να τις παραλαµβάνει βάσει της σχετικής σύµβασης και των κείµενων διατάξεων.
στ) Να εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση του Έργου µεριµνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηµατοδότησης και
για την απρόσκοπτη κατανοµή των πιστώσεων.
ζ) Να παρακολουθεί τις χρηµατοροές του Έργου.
Να µεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου.
ο

ΑΡΘΡΟ 5
Προϋπολογισµός – Πόροι – Ποσό Χρηµατοδότησης
Το κόστος του έργου θα φτάσει έως τις 420.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) και προέρχεται από το Π∆Ε έργα
σεισµού, µε ΚΑΕ µε ΚΑΕ 945302001016015001).
ο

ΑΡΘΡΟ 6
Επιτροπή παρακολούθησης
Για την όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, την υλοποίηση των στόχων της
Προγραµµατικής Σύµβασης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συγκροτείται Επιτροπή
Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής:
Πρόεδρος ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

3

Ένα (1) µέλος προερχόµενα από την αιρετή Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας
Ένα (1) µέλος προερχόµενα από τον ∆ήµο Λευκάδας.
Χρέη Γραµµατέα θα εκτελεί υπάλληλος που θα ορίσει η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.
Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα, για τη διαπίστωση της πορείας του έργου. Η Επιτροπή προβαίνει
επίσης στην παραλαβή της µελέτης και του έργου.
Η Επιτροπή συγκαλείται µε πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέµατα Ηµερήσιας διάταξης.
Η Επιτροπή µπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα όταν προκύψει θέµα ή ζητηθεί από δύο τουλάχιστον µέλη της, σύµφωνα µε
την παραπάνω διαδικασία. Ο πρόεδρος µπορεί να αναθέσει σε µέλος, ή µέλη της επιτροπής την εισήγηση θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης. Μπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις τα αρµόδια τεχνικά στελέχη των δύο φορέων καθώς και οποιονδήποτε κρίνει
σκόπιµο για παροχή πληροφοριών ή απόψεων σχετικά µε τα συζητούµενα θέµατα.
Λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται µε αποφάσεις της.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής τηρούνται και φυλάσσονται στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.
ο

ΑΡΘΡΟ 7
∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραµµα της Σύµβασης
Η ισχύς της Προγραµµατικής Σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγει µετά την παραλαβή του Έργου.
Μπορεί δε να παραταθεί, εφόσον η ανάγκη ολοκλήρωσης της το απαιτήσει.
Η επιτροπή θα συνεδριάζει µε την παρουσία όλων των µελών σε τακτά χρονικά διαστήµατα και οποτεδήποτε άλλοτε κριθεί
αναγκαίο.
Ο πρόεδρος µπορεί να αναθέσει σε µέλος, ή µέλη της επιτροπής την εισήγηση θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Μπορεί
επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις τα αρµόδια τεχνικά στελέχη των δύο φορέων καθώς και οποιονδήποτε κρίνει σκόπιµο για
παροχή πληροφοριών ή απόψεων σχετικά µε τα συζητούµενα θέµατα.
ο

ΑΡΘΡΟ 8
Ενδεχόµενες τροποποιήσεις
Κάθε µορφή τροποποίησης της παρούσας είναι δυνατόν να γίνει, εφόσον κριθεί αναγκαίο κατά την εκτέλεση του έργου,
ύστερα από νεώτερη έγγραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών. Καµία τροποποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης δεν
αναγνωρίζεται χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των νοµίµων εκπροσώπων των συµβαλλοµένων µερών.
Η µη άσκηση δικαιωµάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων, η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη σύµβαση αυτή ή η
καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει η παρούσα, από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως
παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από δικαιώµατα ούτε απαλλαγή από υποχρέωσή τους ούτε αναγνώριση δικαιωµάτων στα
συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την παρούσα σύµβαση.
ο

ΑΡΘΡΟ 9
Ρήτρες
Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να εφαρµόζουν τους όρους της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης. Η παράβαση
οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης - που θεωρούνται όλοι σηµαντικοί - ή η παράβαση του
νόµου ή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη, δίνει το δικαίωµα στο άλλο να
ζητήσει κάθε θετική ή αποθετική ζηµία. Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης µπορεί να επιβάλλονται
µε αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης οι ακόλουθες ρήτρες:
Α) Σύσταση εφαρµογής των όρων της σύµβασης
Β) Αποζηµίωση για τη ζηµία που έχει επέλθει από τη µη εφαρµογή των όρων.
ο
ΑΡΘΡΟ 10
Επίλυση διαφορών
Οποιαδήποτε αµφισβήτηση ως προς την ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης επιλύεται από Τριµερή Επιτροπή, στην
οποία θα συµµετέχουν:
1.
Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων ή ο Νόµιµος Αναπληρωτής του ως Πρόεδρος.
2.
Από ένας εκπρόσωπος για κάθε συµβαλλόµενο µέρος από τον ∆ήµο Λευκάδας και την Π.Ε. Λευκάδας.
Ρητά συµφωνείται ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής αυτής είναι υποχρεωτικές για τα συµβαλλόµενα µέρη.
ο
ΑΡΘΡΟ 11
Τελικές ∆ιατάξεις
Το έργο µετά την περαίωσή του από τον Ανάδοχο και την παραλαβή του, θα περιέρχεται κατά πλήρες δικαίωµα κυριότητας,
νοµής και κατοχής, στον ∆ήµο Λευκάδος.
Λόγω του κοινωνικού σκοπού του έργου, η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ουδεµία αµοιβή θα
λάβει για τις προσφερόµενες υπηρεσίες της.
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και προς απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η
σύµβαση αυτή, υπογράφεται σε τρία (3) αντίτυπα, κατά τα ακόλουθα:
Τα συµβαλλόµενα µέρη
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
∆ήµαρχος Λευκάδος

2. Ορίζει ως εκπρόσωπο του ∆ήµου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 6, τον ∆.Σ. Χρήστο
Κατηφόρη, µε αναπληρωτή του τον ∆.Σ. Ευτύχιο Ζουριδάκη και στην επιτροπή επίλυσης διαφορών του άρθρου 10,
τον ∆.Σ. Νικόλαο Βικέντιο µε αναπληρωτή του τον ∆.Σ. Ευάγγελο Χαλικιά.
3. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σύµβασης και οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 167/2019.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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