ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 32ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 433/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 5 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα 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. 22153/1-11-2018 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
Πολίτης Σπυρίδων
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κακλαµάνη Αναστασία
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κατωπόδη Ευανθία
5
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5
Σκληρός Παναγιώτης
6
Κούρτης Φίλιππος
6
Μήτσουρας Πέτρος
7
Σέρβος Κων/νος
7
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
11
Θερµός Ευάγγελος
11
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
15
Τριλίβας Χρήστος
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Γρηγόρη Ασπασία
17
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
18
Βικέντιος Νικόλαος
18
19
Αραβανής Βασίλειος
19
20
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
20
21
Ζουριδάκης Ευτύχιος
21
22
Σκληρός Φίλιππος
22
23
Καββαδάς Θωµάς
23
24
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
24
25
Γληγόρης Κων/νος
25
26
Κοντοµίχης Ευάγγελος
26
27
Βλάχος Κων/νος
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 είκοσι
επτά (27) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Το θέµα 11 προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 3 θέµα της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, Αραβανής Βασίλειος, Γρηγόρη Ασπασία και Παπαδόπουλος Ανδρέας, αποχώρησαν πριν την
ολοκλήρωση της συζήτησης του 1ου θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, Ζουριδάκης Ευτύχιος και Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Θερµός Ευάγγελος, Κοντοµίχης Ευάγγελος και Αρβανίτης Σπυρίδων αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11 θέµατος
ο
της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε µετά το 3 θέµα της Η.∆.
ο
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησε πριν την λήψη απόφασης στο 11 θέµα της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆..
ο

ΘΕΜΑ 1 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 32ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης συνεργασίας του ∆ήµου Λευκάδας µε την «Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» µε διακριτικό τίτλο «ENTERPRISE GREECE», για την
επενδυτική και αδειοδοτική ωρίµανση του έργου «Τουριστικός Λιµένας – Μαρίνα Βλυχού νήσου Λευκάδας».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασµού του ∆ήµου για την εξυπηρέτηση της θαλάσσιας οικονοµίας,
συζητήσαµε µε το Υπουργείο Οικονοµικών και την εποπτευόµενη από αυτό «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» (ENTERPRISE GREECE), την δυνατότητα συνεργασίας για την ανάδειξη των
δυνατοτήτων αξιοποίησης του κόλπου του Βλυχού, µε απώτερο στόχο την επενδυτική και αδειοδοτική ωρίµανση του
έργου «Τουριστικός Λιµένας – Μαρίνα Βλυχού νήσου Λευκάδας».
Γενική εκτίµηση είναι ότι πρόκειται για µια επένδυση που θα λειτουργήσει θετικά στην τοπική οικονοµία, στην
οικονοµία του ∆ήµου, και κατ’ επέκταση στην Εθνική οικονοµία.
Η βαρύτητα της επένδυσης (ύψος της επένδυσης , οικονοµική απόδοση και προστασία περιβάλλοντος) απαιτεί, να
εισαχθεί στην ∆ιυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, να εγκριθεί ως στρατηγική επένδυση και να
αναζητηθεί επενδυτικό σχήµα.
Επιβάλλεται, ως εκ τούτου, η βέλτιστη επιχειρηµατική ωρίµανση του σχεδιαζόµενου έργου. Πρέπει να εξεταστεί το
σύνολο των παραµέτρων τεχνικής εφικτότητας και βιωσιµότητας του, να αναλυθούν και να τεκµηριωθούν οι σχετικές
παραδοχές και να εκτιµηθεί το οικονοµικό όφελος στην τοπική και Εθνική οικονοµία. Στόχος να έχουµε µια επένδυση
ελκυστική προς την εγχώρια και διεθνή επενδυτική και επιχειρηµατική κοινότητα.
Οι εκπρόσωποι της Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε. - ENTERPRISE GREECE
επισκέφτηκαν την περιοχή, συλλέξανε τις απαραίτητες γι’ αυτούς πληροφορίες και είναι κατ’ αρχήν σύµφωνοι για
συνεργασία και την ανάληψη της υποχρέωσης κατάρτιση του επενδυτικού σχεδίου και την ολοκλήρωση
υποστηρικτικών µελετών.
Η συνεργασία αυτή πρέπει να έχει την µορφή της Προγραµµατικής Σύµβασης Συνεργασίας σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 179 του νόµου 4555/2018.
Θέτω υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το περιεχόµενο της Προγραµµατικής Σύµβασης, η οποία σας έχει δοθεί,
επισυναπτόµενη στην εισήγηση, για συζήτηση και λήψη απόφασης.
Και εισηγούµαι
α) την ψήφιση της Προγραµµατικής Σύµβασης
β) τον ορισµό ενός δηµοτικού συµβούλου µε τον αναπληρωτή του, ως εκπρόσωπο στην
Επιτροπή παρακολούθησης και επίλυσης διαφορών, και
γ) την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης.»
Στη συνέχεια ενηµέρωσε περαιτέρω για το θέµα, ο εκπρόσωπος της εταιρείας, κ. Σκλάβος.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο Πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβουλίου, πρότεινε η σύµβαση να είναι τριµερής και να συµπεριληφθεί και το
∆ιαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας µε ανάλογη συµπλήρωση των άρθρων της προγραµµατικής σύµβασης.
Ο κ. ∆ήµαρχος προτείνει εκ µέρους του ∆ήµου, ως εκπρόσωπο τον κ. Φίλιππα Γεώργιο µε αναπληρωτή του
την κα Καρφάκη Μαριάννα και από το Λιµενικό Ταµείο τον κ. Χαλικιά Ευάγγελο µε αναπληρωτή του τον κ. Βικέντιο
Νικόλαο.
Ο κ. Καββαδάς Θωµάς είπε τα εξής: Εµείς θα καταψηφίσουµε την προγραµµατική σύµβαση, γιατί είναι
οργανωµένο σχέδιο να αποδοθεί στο ιδιωτικό κεφάλαιο η ανατολική παραλία του νησιού µας.
Ο κ. Γληγόρης Κων/νος είπε: Εγώ θα ψηφίσω την προγραµµατική σύµβαση, αλλά θέλω να παραµείνει ένα
κοµµάτι δηµόσιου χαρακτήρα. Επίσης στην ίδια επένδυση θα ήθελα να δω τον περιφερειακό δρόµο Βλυχού, την
πεζοδρόµηση και την παραλιακή ανάπλαση Βλυχού.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης, όπως συµπληρώθηκε µε την πρόταση του κ. Προέδρου του ∆.Σ. για την συµπερίληψη του
∆.Λ.Τ.Λ. στην ανωτέρω σύµβαση, ψήφισαν είκοσι (20) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισαν δύο (2) οι κ.κ. Καββαδάς Θωµάς και Κούρτης Φίλιππος.
Λευκό ψήφισε ο κ. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
1. Εγκρίνει το Σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης συνεργασίας µεταξύ ∆ήµου Λευκάδας, ∆ιαδηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας και της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» µε
διακριτικό τίτλο «ENTERPRISE GREECE», για την επενδυτική και αδειοδοτική ωρίµανση του έργου
«Τουριστικός Λιµένας – Μαρίνα Βλυχού νήσου Λευκάδας», ως ακολούθως:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (MUO)
ΜΕΤΑΞΥ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ (∆.Λ.Τ.Λ.)
ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
(ENTERPRISE GREECE)
Ο ∆ήµος Λευκάδας που εδρεύει στη Λευκάδα επί της οδού Τζεβελέκη Αντωνίου & Υποσµηναγού Κατωπόδη Αθανασίου, όπως
νοµίµως εκπροσωπείται από τον ∆ήµαρχο κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή,
το ∆ιαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας που εδρεύει στη Λευκάδα οµοίως επί της οδού Τζεβελέκη Αντωνίου & Υποσµηναγού
Κατωπόδη Αθανασίου, όπως νοµίµως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ∆/κού Συµβουλίου κ. Χαλικιά Ευάγγελο
και
η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.” µε διακριτικό
τίτλο “ENTERPRISE GREECE”, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 109, όπως νοµίµως
εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, κ. Γρηγόριο Στεργιούλη,
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λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ∆ΚΚ (ν. 3463 /2006) καθώς του άρθρου 179 του Ν. 4555/2018, τους καταστατικούς τους
σκοπούς καθώς και το θεσµικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις Στρατηγικές Επενδύσεις και ειδικότερα τα προβλεπόµενα στο
Ν.3894/2010 όπως ισχύει, συµφώνησαν στη µεταξύ τους συνεργασία µε απώτερο στόχο την επενδυτική και αδειοδοτική
ωρίµανση του έργου “Τουριστικός Λιµένας - Μαρίνα Βλυχού νήσου Λευκάδας” προκειµένου αυτό να εισαχθεί στη
∆ιυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων και να εγκριθεί ως στρατηγική επένδυση, καθώς και την περαιτέρω προώθηση
του για την αναζήτηση επενδυτικού σχήµατος.
Κοινή επιδίωξη των συµβαλλοµένων µερών είναι η βέλτιστη επιχειρηµατική ωρίµανση του σχεδιαζόµενου έργου, η κατάρτιση
επενδυτικού σχεδίου περί αυτού, το οποίο θα εξετάζει το σύνολο των παραµέτρων τεχνικής εφικτότητας και βιωσιµότητας του, θα
αναλύει και θα τεκµηριώνει τις σχετικές παραδοχές καθώς και το ανταποδοτικό όφελος στην τοπική και Εθνική οικονοµία έτσι
ώστε να καταστεί ελκυστικό το έργο προς την εγχώρια και διεθνή επενδυτική και επιχειρηµατική κοινότητα.
Στο πλαίσιο αυτό συµφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Προοίµιο
Ο ∆ήµος Λευκάδας στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του για την τοπική οικονοµική ανάπτυξη, την αξιοποίηση των τοπικών
φυσικών πόρων και περιοχών όπως ορίζονται στις διατάξεις του ∆ΚΚ ( άρθρο 75 του ν. 3463/2006) µπορεί να συνεργάζεται µε
φορείς του δηµοσίου τοµέα για την επίτευξη των στόχων του.
Το ∆ιαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του για την τοπική οικονοµική ανάπτυξη, την
αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών αρµοδιότητάς του και των διατάξεων του άρθρου 179 του ν. 4555/2018,
µπορεί να συνεργάζεται µε φορείς του δηµοσίου τοµέα για την επίτευξη των στόχων του.
Η “Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.”, είναι ο αρµόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Οικονοµίας, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών. Σκοπός
της “Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.”, είναι µεταξύ άλλων η προσέλκυση, η υποδοχή, η
προώθηση, η υποστήριξη και η διατήρηση επενδύσεων στην Ελλάδα, η συµβολή στη διαρκή βελτίωση του θεσµικού πλαισίου
τους, η υποστήριξη των διεθνών επενδυτικών συνεργασιών, η προώθηση της χώρας ως επενδυτικού προορισµού, µέσω
ανάπτυξης θεσµικών συνεργασιών µε διεθνείς φορείς, η παροχή πληροφόρησης, συµβουλευτικής βοήθειας και κάθε άλλης
υποστηρικτικής υπηρεσίας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Ταυτόχρονα, η “Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.”, παρέχει υπηρεσίες γενικής και εξειδικευµένης
πληροφόρησης (υπηρεσίες συµβούλου), καθώς και καθοδήγησης των επιχειρήσεων σε θέµατα αγοράς, νοµικού πλαισίου
εξαγωγών και επενδύσεων και συνεργάζεται µε επιχειρηµατικούς και εξαγωγικούς φορείς, επιµελητήρια και φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης για την προσέλκυση επενδυτών.
Στο πλαίσιο του Ν. 3894/2010, η “Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.” µεταξύ άλλων, δέχεται τις
αιτήσεις για την ένταξη των επενδύσεων στη διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων, ελέγχει το επιχειρησιακό σχέδιο, τις συνέπειες
στην ελληνική οικονοµία και αξιολογεί την πλήρωση των κριτηρίων για το χαρακτηρισµό της επένδυσης ως στρατηγικής, αναζητά
συµπληρωµατικά στοιχεία από τους επενδυτές, εισηγείται στη ∆ιυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (∆.Ε.Σ.Ε.), δια
του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, την ένταξη των επενδύσεων στη διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων ή τη
διακοπή της διαδικασίας ένταξης µιας επένδυσης στην κατηγορία των στρατηγικών επενδύσεων, µετά από απόφαση της ∆.Ε.Σ.Ε.
περί ένταξης και ανάθεσης, σύµφωνα µε την § 4 του άρθρου 3 του Ν. 3894/2010 ή µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, διαρθρώνει τελικές επενδυτικές προτάσεις ελάχιστων προδιαγραφών και καταρτίζει ολοκληρωµένους φακέλους
επενδυτικών σχεδίων δηµοσίων στρατηγικών επενδύσεων. Επιπρόσθετα, η εταιρεία προβαίνει συνολικά σε όλες τις αναγκαίες
ενέργειες για την αδειοδότηση, χρηµατοδότηση και επενδυτική αξιοποίηση των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων,
συµπεριλαµβανοµένων των απαραιτήτων προπαρασκευαστικών ενεργειών και παρακολουθεί, αξιολογεί και ενηµερώνει τη
∆ιυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων για την πορεία υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων µετά το στάδιο
υπαγωγής, κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής.
Άρθρο 2
Στόχοι -Σκοπός και αντικείµενο της σύµβασης
Οι στόχοι της παρούσας σύµβασης που διέπουν τη συνεργασία των τριών φορέων, επικεντρώνονται:
2.1 Στην κατάρτιση επενδυτικού σχεδίου για την δηµιουργία Μαρίνας στη περιοχή Βλυχού Λευκάδας και στην προώθηση
ολοκλήρωσης υποστηρικτικών µελετών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά Μελέτη Χωροθέτησης, Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, Μελέτη Λιµενικών Έργων, Μελέτη Χερσαίων Εγκαταστάσεων, Αρχιτεκτονική Μελέτη) σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν.2971/2001, το οποίο θα περιλαµβάνει περιγραφή του θεσµικού πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας της επένδυσης, των
ειδικότερων χωροταξικών, πολεοδοµικών και περιβαλλοντικών θεµάτων του γεωτεµαχίου επέµβασης, καθώς και του όµορου
θαλάσσιου χώρου, χρηµατοοικονοµικό µοντέλο το οποίο θα τεκµηριώνει την βιωσιµότητα και κερδοφορία του έργου, εκτιµώµενο
προϋπολογισµό, ενδεικτικούς τρόπους παραχώρησης προς την επενδυτική κοινότητα καθώς και κλαδική µελέτη.
2.2 Στην επίλυση τυχόν βασικών αδειοδοτικών θεµάτων της επένδυσης προ της εισαγωγής του έργου στη ∆.Ε.Σ.Ε.
2.3 Στην εισαγωγή του φακέλου στη ∆.Ε.Σ.Ε. προς ένταξη στις διαδικασίες του Ν.3894/2010 όπως ισχύει.
2.4 Στην υποβοήθηση του ∆ήµου Λευκάδας και του ∆ιαδηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας στη κατάρτιση των διαγωνιστικών
φύλλων του πλειοδοτικού διαγωνισµού παραχώρησης του έργου, καθώς και στη διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους.
2.5 Στην προσέλκυση επενδυτών και επιχειρηµατιών για την ανάληψη κατασκευής και λειτουργίας του έργου.
2.6 Στην αδειοδοτική ωρίµανση έως και την έκδοση του ανάλογου Προεδρικού ∆ιατάγµατος χωροθέτησης (σε περίπτωση που
είναι αναγκαίο), καθώς και της ανάλογης ΑΕΠΟ.
Άρθρο 3
Προϋπολογισµός - χρηµατοδότηση
Το κόστος επίτευξης του αµοιβαίου σκοπού εκτιµάται συνολικά ότι ανέρχεται σε ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€ 80.000,00) µε ΦΠΑ. Τα
µέρη συµφωνούν όπως από το συνολικό αυτό ποσό ή όσο ήθελε εν τέλει διατεθεί µέχρι του ποσού αυτού, αναλάβει η «Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου ΑΕ» αναλογικά ποσό µέχρι : 60.000,00 € (µε ΦΠΑ 24%) και ο ∆ήµος Λευκάδος
αναλογικά ποσό µέχρι 20.000,00 € (µε ΦΠΑ 24%). Προς το σκοπό αυτό τα µέρη συµφωνούν όπως συντάξουν αναλυτικό
προϋπολογισµό και όπως αναλάβουν την κάλυψη των αντίστοιχων κονδυλίων, αλλά και τη διάθεση των αναγκαίων ανθρώπινων
πόρων. Ο ειδικός επιµερισµός στη παρούσα προϋπολογισθέντος κόστους θα προσδιορισθεί µε νέα ειδική συµφωνία και η
καταβολή της χρηµατοδότησης θα γίνεται µε βάση τα νόµιµα παραστατικά.
Το ∆ιαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας δεν επιβαρύνεται οικονοµικά στην χρηµατοδότηση του αµοιβαίου σκοπού.
Άρθρο 4
Αντιπροσώπευση- Monitoring
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4.1 Ο ∆ήµος Λευκάδας, το ∆ιαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας και η “Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εµπορίου Α.Ε.”, θα συνεργάζονται µέσω των νοµίµων εκπροσώπων τους.
4.2 Υπεύθυνοι ολοκλήρωσης του αντικειµένου του παρόντος µνηµονίου θα οριστούν µε αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων των
συνεργαζοµένων, µετά την υπογραφή του παρόντος.
4.3 Κάθε επιµέρους δράση θα εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ιαδηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Enterprise Greece.
4.4 Οι υπεύθυνοι έργου θα επεξεργάζονται και θα θέτουν υπόψη των Συµβουλίων την πορεία υλοποίησης του έργου ανά µήνα.
4.5 Το τελικό επενδυτικό σχέδιο εγκρίνεται από τα ανωτέρω Συµβούλια των συνεργαζοµένων µερών.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις των συνεργαζοµένων
Τα συνεργαζόµενα µέρη αναλαµβάνουν :
5.1 Nα εργασθούν για την έγκαιρη, αποδοτική και αποτελεσµατική επίτευξη των σκοπών του παρόντος, εντός της διάρκειας
ισχύος και σύµφωνα µε τους όρους αυτού.
5.2 Nα παρέχουν το απαιτούµενο υλικό και πληροφορίες για την επίτευξη και την υλοποίηση των συµφωνούµενων δράσεων.
5.3 Να επικαιροποιούν τις δράσεις και τους σκοπούς του παρόντος και να συνεργάζονται στενά µέσω των διοικήσεων και των
στελεχών τους.
Άρθρο 6
∆ιάρκεια
6.1 Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση και οι βάσει αυτής δράσεις, θα διαρκέσουν από την ηµεροµηνία υπογραφής της και για
χρονική διάρκεια τριών ετών.
6.2 Είναι δυνατόν, µετά από συµφωνία των συνεργαζοµένων µερών να παραταθεί η διάρκεια της παρούσας, εφ’ όσον δεν έχει
ολοκληρωθεί το προβλεπόµενο αντικείµενο εντός των χρονικών ορίων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
6.3 Πριν τη λήξη της διάρκειας, όπως προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, οποιοδήποτε από τα
συνεργαζόµενα µέρη δύναται να γνωστοποιήσει γραπτώς τη βούληση του για παύση της συνεργασίας της παρούσας
προγραµµατικής σύµβασης, η οποία επέρχεται εντός µηνός από τη γνωστοποίηση.
Άρθρο 7
Εµπιστευτικότητα
7.1 Τα συνεργαζόµενα µέρη συµφωνούν ότι δεν θα κοινοποιήσουν σε τρίτους, παρά µόνο για σκοπούς που σχετίζονται µε το
παρόν, οποιαδήποτε πληροφορία που από τη φύση της ή µετά από συµφωνία θεωρείται εµπιστευτική, ενδεικτικά αναφεροµένων
εγγράφων, αναφορών, λογισµικού, οργανωτικών πληροφοριών, εµπορικών πληροφοριών, σχεδίων, εικόνων, κινούµενων
εικόνων, βίντεο, φωτογραφιών, ηχητικών σηµάτων, γραφικών, κ.λπ.
7.2 Τα συνεργαζόµενα µέρη συµφωνούν ότι για διάστηµα δύο χρόνων µετά την παύση του παρόντος, θα διατηρούν ως
“εµπιστευτικές” τις πληροφορίες που σχετίζονται µε τα έτερα µέρη ή το περιεχόµενο του παρόντος και δε θα τις κοινοποιούν σε
τρίτους, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση των άλλων συµβαλλόµενων µερών, εξαιρούµενης κάθε πληροφορίας που :
(α) είναι ρητώς και εγγράφως δηλωθείσα ως µη εµπιστευτική, ή
(β) απαιτείται να αποκαλυφθεί προς συµµόρφωση µε διάταξη νόµου, δικαστική απόφαση ή άλλη εντολή δηµοσίας αρχής.
7.3 Τα συνεργαζόµενα µέρη συµφωνούν ότι όλες οι εµπιστευτικές πληροφορίες που έγιναν ή πρόκειται να γίνουν διαθέσιµες σε
αυτά, παραµένουν στην αποκλειστική πνευµατική ή/και υλική (όπως εκάστοτε αρµόζει) ιδιοκτησία του εκάστου συνεργαζόµενου
µέρους.
7.4 Η υποχρέωση εχεµύθειας της παρούσας παραγράφου συµπεριλαµβάνει και το αντικείµενο, το σκοπό, τους όρους και τη
σύναψη του παρόντος µνηµονίου συνεργασίας.
Άρθρο 8
Επιτροπή παρακολούθησης -Επίλυση διαφορών
Για την παρακολούθηση της πορείας της παρούσας σύµβασης και την επίλυση τυχόν διαφορών ορίζεται τριµερής Επιτροπή
αποτελούµενη από ένα εκπρόσωπο µε τον αναπληρωτή του, του κάθε συµβαλλόµενου µέρους που ορίζεται από το ∆.Σ της
Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε., το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας και το ∆/κό Συµβούλιο του
∆ιαδηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας.
Τα συνεργαζόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να επιλύσουν φιλικά οποιαδήποτε διαφωνία ήθελε προκύψει κατά τη
συνεργασία τους στο πλαίσιο της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης συνεργασίας.
Άρθρο 9
Συνέπειες λύσης
Η παύση της παρούσης, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 6 ανωτέρω, δεν θίγει δράσεις που σε εκείνο το χρονικό σηµείο θα
έχουν ήδη εγκριθεί από τις διοικήσεις των φορέων και θα έχουν ξεκινήσει ή θα βρίσκονται σε εξέλιξη.
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι τρεις φορείς και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε η παρούσα
προγραµµατική σύµβαση συνεργασίας σε τρία πρωτότυπα, εκ των οποίων έκαστο µέρος έλαβε από ένα.

Για το ∆ήµο Λευκάδας

Αθήνα, .. …..2018
Για το ∆.Λ.Τ.Λ.
Για την “Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων &
Εξωτερικού Εµπορείου Α.Ε.”

2. Ορίζει εκπρόσωπο του ∆ήµου στην επιτροπή του άρθρου 8 της ανωτέρω σύµβασης, τον ∆.Σ. Φίλιππα
Γεώργιο µε αναπληρωτή του την ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα.
3. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Λευκάδας για την υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 433/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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