ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 9ης/20 Συνεδρίασης (ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 62/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Απριλίου, του έτους 2020, ηµέρα Μ. ∆ευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε
Συνεδρίαση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής Webex),
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε
αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συµπληρώθηκαν µε αυτές του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, καθώς και
του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και της υπ΄αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπ.
Εσωτερικών, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 5590/9-04-2020 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη
Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Βερύκιος Σπυρίδων
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Αργυρός Νικόλαος
3
Κατωπόδη Νίκη
3
Μαργέλη Μαρία
4
Βικέντιος Νικόλαος
4
Σκληρός Φίλιππος
5
Τυπάλδος Νικόλαος
5
Σολδάτος Γεώργιος
6
Λύγδας Σπυρίδων
6
Γιαννιώτης Παναγιώτης
7
Λιβιτσάνος Ιωάννης
7
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
8
Σολδάτος Θεόδωρος
8
Μελάς Γεράσιµος
9
Γληγόρης Παναγιώτης
9
(οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
10
Σαρανταένας Ιωάννης
10
αν και κλήθηκαν νόµιµα)
11
Ζουριδάκης Ευτύχιος
11
12
Γαζής Αναστάσιος
12
13
Βλάχου Ειρήνη
13
14
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
14
15
Σέρβος Κωνσταντίνος
15
16
Περδικάρης Αθανάσιος
16
17
Χαλικιάς Ευάγγελος
17
18
Γληγόρης Χρήστος
18
19
Γληγόρης Κωνσταντίνος
19
20
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
20
21
Γαζής Νικόλαος
21
22
Λάζαρης Απόστολος
22
23
Βερροιώτης Ευάγγελος
23
24
Βεροιώτης Αλέξανδρος
24
25
Ζαβιτσάνος Πέτρος
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συµµετέχει στην συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, συµµετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τέθηκαν για συζήτηση, τρία (3) θέµατα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
ου
Ο ∆.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη, πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. ∆ρακονταειδής Κων/νος, Σέρβος Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος και Γληγόρης Χρήστος,
ου
αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη, πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Σαρανταένας Ιωάννης, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη, πριν την ψηφοφορία του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος δεν συµµετείχε στην ψηφοφορία του 3 θέµατος της Η.∆. ενώ επέστρεψε πριν την συζήτηση του
ου
4 θέµατος.
ου
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Παναγιώτης και Λάζαρης Απόστολος αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 8 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Λάζαρης Απόστολος επέστρεψε πριν την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος και Σολδάτος Θεόδωρος, δεν συµµετείχαν στην ψηφοφορία του 11 θέµατος.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι πέντε (25) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο
ης
ΘΕΜΑ 4 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 9 Συνεδρίασης, µε τηλεδιάσκεψη, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Λευκάδας και του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
για την υλοποίηση της πράξης «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεµβάσεις στη λιµνοθάλασσα του Αβλέµονα, µε στόχο
την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και την οικοτουριστική ανάδειξή της.
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Ευτύχιος Ζουριδάκης, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου τα εξής:
«Η διερεύνηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των λιµνοθαλασσών Στενού Λευκάδας απαιτεί µια
ολοκληρωµένη προσπάθεια τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής διαχείρισης. Η Προστασία του Φυσικού
Περιβάλλοντος και η Ιχθυοκοµία αποτελούν στόχο, που για να επιτευχθεί πρέπει να εστιάζει:
− Στην προώθηση της καινοτοµίας και της έρευνας και στη διασύνδεσή τους
− Στην δηµιουργία βιώσιµων υποδοµών, προϋπόθεση βελτίωσης της απασχόλησης και της παραγωγικότητάς της
Η λειτουργία της λιµνοθάλασσας του Αβλέµονα ως Ιχθυοτροφείου, συνάδει τόσο µε τη διατήρηση των
φυσικών σχηµατισµών όσο και µε τις επιπρόσθετες απαιτήσεις που θέτουν οι αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης,
δηλαδή µε την εξασφάλιση της οικονοµικής και της κοινωνικής ανάπτυξης παράλληλα µε την προστασία του
περιβάλλοντος. Πέραν όµως της ιχθυοκοµικής αξιοποίησης της λιµνοθάλασσας υπάρχει και η εναλλακτική πρόταση
της τουριστικής αξιοποίησης µε τη δηµιουργία υποδοµής/µών για την απόλαυση της αισθητικής αξίας της περιοχής
αυτής. Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής ο ∆ήµος µας, όπως άλλωστε έχει κάνει και στο παρελθόν, επιζητά τη
συνεργασία Επιστηµονικών Ιδρυµάτων ώστε από κοινού να σχεδιάσει παρεµβάσεις και δράσεις ήπιες και φιλικές
προς το περιβάλλον, προκειµένου να προστατευθεί και να αποκατασταθεί η θαλάσσια βιοποικι-λότητα και το
υπάρχον οικοσύστηµα.
Προκειµένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της πράξης «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεµβάσεις
στη λιµνοθάλασσα του Αβλέµονα, µε στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και την οικο-τουριστική
ανάδειξή της» και λαµβάνοντας υπόψη:
1. Τον ειδικό χαρακτήρα και το αντικειµένου της πράξης, που απαιτεί ειδικό επιστηµονικό προσωπικό µε
εξειδικευµένη τεχνογνωσία και εµπειρία, την οποία διαθέτει το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
2. Την προγενέστερη συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων που αφορούσε την πράξη «Ήπιες, φιλικές προς
το περιβάλλον παρεµβάσεις στη λιµνοθάλασσα του Παλιού, µε στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής
και την οικο-τουριστική ανάδειξή της» [Απόφαση ∆ηµάρχου 11777/11.06.2015 (Α∆Α: Ω360ΩΛΙ-∆ΛΞ)]
Προτείνουµε τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µε το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων προϋπολογισµού 12.000,00 €
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) για την εκτέλεση του έργου «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεµβάσεις
στη λιµνοθάλασσα του Αβλέµονα, µε στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και την οικο-τουριστική
ανάδειξή της»
Η ισχύς της Προγραµµατικής Σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγει µετά την παραλαβή
του εν θέµατι έργου και όχι αργότερα των 3 µηνών από την υπογραφή αυτής. Μπορεί δε να παραταθεί, εφόσον η
ανάγκη ολοκλήρωσης της το απαιτήσει.
Θέτοντας 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. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της Σύµβασης και οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί
3. Ορισµό των εκπροσώπων του ∆ήµου Λευκάδας για την Κοινή Επιτροπή.»
Προτείνονται ως εκπρόσωποι του ∆ήµου στην Κοινή Επιτροπή, οι εξής:
1. Τσιρογιάννης Γεώργιος µε αναπληρωτή του τον Βικέντιο Νικόλαο, δηµοτικοί σύµβουλοι.
2. Γαζής Αναστάσιος, µε αναπληρωτή του τον Λύγδα Σπυρίδωνα, δηµοτικοί σύµβουλοι.
3. Παπαδόπουλος Άγγελος µε αναπληρώτριά του την Μελά Μαρία, δηµοτικοί υπάλληλοι.
Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαοκτώ (18) ∆.Σ.
Καταµετρήθηκαν δεκαοκτώ (18) ψήφοι.

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Την έγκριση του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης, ως εξής:
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μεταξύ των:
«∆ήµου Λευκάδας»
και
«Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων – Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας(Ε.Λ.Κ.Ε.)»

Για την Πράξη:
«Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεµβάσεις στη λιµνοθάλασσα του Αβλέµονα, µε στόχο την
βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και την οικο-τουριστική ανάδειξή της»
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Στην Λευκάδα σήµερα την ______________ του έτους 2020, ηµέρα της εβδοµάδος __________________, οι
παρακάτω φορείς καλούµενοι στο εξής «συµβαλλόµενοι»:
I.
Ο ∆ήµος Λευκάδας, νόµιµα εκπροσωπούµενος από τον ∆ήµαρχο κ. Χαράλαµπο Καλό
II.
Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων – Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), µε έδρα τα Ιωάννινα (Κτίριο Β’
Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστηµιούπολη, ΤΚ 45110 Ιωάννινα) νοµίµως εκπροσωπούµενο από τον
Καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Γεωργάτο, Αντιπρύτανη, Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και ∆ιαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε.,
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/2010), ) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 179 του
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) και ισχύει
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 432/1981 «Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασµών για την εκτέλεση ερευνητικών έργων
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα» και την κοινή Υπουργική Απόφαση Β1/819/20-12-88 (ΦΕΚ 920Β/21-1288) «Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασµών για την Χρηµατοδότηση Ερευνητικών Έργων κτλ που εκτελούνται
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα»
3. Το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.8.2017) «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης ρυθµίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 50 -68 αυτού «Κεφάλαιο Η’ Ειδικοί Λογαριασµοί
Κονδυλίων Έρευνας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, Ερευνητικά και Τεχνολογικά Κέντρα»
4. το Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.
6 περ. β) και δ)
5. το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ον

6. Το από 1 /28-8-1941 Καπιτουλάριον ∆ήµου Λευκάδας
7. την µε αριθµ. 152/2002 γνωµοδότηση του ∆’ Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
8. την µε αρ. 22/15.03.2020.. (Α∆Α: Ω2ΨΛΩΛΖ-ΜΗΘ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μεγανησίου για την
σύµφωνη γνώµη υλοποίησης της πράξης «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεµβάσεις στη Λιµνοθάλασσα
του Αβλέµονα µε στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και την οικο-τουριστική ανάδειξή της»
9. την µε αρ. ./ - 2020.. (Α∆Α ………………………….) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας για την
έγκριση σύναψης της προγραµµατικής
10. Την υπ. αριθµ. ……./ - -2020 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και ∆ιαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων
11. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Λευκάδος δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδοµές και εξοπλισµό για την υλοποίηση του
ως άνω έργου ούτε το εξειδικευµένο για το σκοπό αυτό προσωπικό.
συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα εξής:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Με την παρούσα προγραµµατική σύµβαση, καθορίζεται ένα πλαίσιο συµφωνίας-συνεργασίας µεταξύ του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και του ∆ήµου Λευκάδας και προσδιορίζεται ειδικότερα ο τρόπος και η διαδικασία
υλοποίησης της συµφωνίας αυτής.
Σκοπός της σύµβασης αυτής είναι η από κοινού συνεργασία των συµβαλλόµενων φορέων µέσω της εκπόνησης της
µελέτης «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεµβάσεις στη Λιµνοθάλασσα του Αβλέµονα µε στόχο την
βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και την οικο-τουριστική ανάδειξή της».
Η εκτέλεση της παρούσης προγραµµατικής είναι ιδιαίτερης σηµασίας προκειµένου να προστατευθεί και να
αποκατασταθεί η θαλάσσια βιοποικιλότητα και το υπάρχον οικοσύστηµα µε ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον
παρεµβάσεις στη Λιµνοθάλασσα του Αβλέµονα, στοχεύοντας τόσο στην στήριξη βιώσιµων αλιευτικών αποθεµάτων
όσο και στην οικο-τουριστική ανάδειξή της, αποσκοπώντας στη διασφάλιση της προστασίας και ταυτόχρονα της
οικολογικής διαχείρισης του περιβάλλοντος της λιµνοθάλασσας του Αβλέµονα.
Ως εκ τούτου η συνεργασία των στην παρούσα συµβαλλοµένων µερών εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δηµοσίου
συµφέροντος.
Για την εκπόνηση της ως άνω µελέτης, λόγω του ειδικού χαρακτήρα και του αντικειµένου της, απαιτείται ειδικό
επιστηµονικό προσωπικό µε εξειδικευµένη τεχνογνωσία και εµπειρία την οποία διαθέτει το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.
ο

ΑΡΘΡΟ 1 : ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύµβαση είναι προγραµµατική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α'/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα
Στη σύµβαση αυτή περιέχονται:
•

Άρθρο 2: Το αντικείµενο της σύµβασης
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•

Άρθρο 3: Περιοχή εκτέλεσης της πράξης

•

Άρθρο 4: Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων

•

Άρθρο 5: Οι πόροι, τα ποσά χρηµατοδότησης και ο τρόπος πληρωµής

•

Άρθρο 6: Ορισµός επιστηµονικά υπεύθυνου του έργου

•

Άρθρο 7: Η διάρκεια της σύµβασης

•

Άρθρο 8: Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

•

Άρθρο 9: Πνευµατικά ∆ικαιώµατα

•

Άρθρο10: Τροποποιήσεις προγραµµατικής σύµβασης

•

Άρθρα 11: Ρήτρες

•

Άρθρο 11: Τελικές ∆ιατάξεις

•

Άρθρο 12: Επίλυση διαφορών
ο

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η εκπόνηση µελέτης µε τίτλο «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεµβάσεις στη
Λιµνοθάλασσα του Αβλέµονα µε στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και την οικο-τουριστική ανάδειξή
της».
Ειδικότερα η υλοποίηση της µελέτης απαιτεί και συνίσταται:
α) στην παρακολούθηση των αβιοτικών και βιοτικών παραµέτρων της λιµνοθάλασσας, που αναφέρεται στις
µετρήσεις φυσικοχηµικών παραµέτρων (pH, ∆ιαλυµένο οξυγόνο, αλατότητα κ.λ.π.), θρεπτικών αλάτων
(ενώσεις αζώτου, chl-a), σύνθεση ιχθυοπανίδας, καταγραφές µεγεθών και παρακολούθηση της αύξησης των
οργανισµών. Τα σηµεία δειγµατοληψίας θα καθορισθούν σε συνεννόηση µε παράγοντες και στελέχη του
∆ήµου στον οποίο ανήκει η εκµετάλλευση της λιµνοθάλασσας. Η συχνότητα των δειγµατοληψιών θα είναι σε
µηνιαία βάση και µέχρι τον Ιούνιο του 2020.
β) στην εκπόνηση ιχθυολογικής µελέτης όπου µε την συνεργασία των αρµόδιων υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας
θα προταθούν βελτιωτικά έργα και ενέργειες βελτίωσης της αλιευτικής κατάστασης της λιµνοθάλασσας. Στη
µελέτη θα περιλαµβάνονται προτάσεις έργων όπως βελτιωτικά, ιχθυοφραγµοί κ.λ.π. και δράσεων όπως
εµπλουτισµοί, διατήρηση των υποµεγεθών ιχθυδίων κα, µε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας της
λιµνοθάλασσας.
ο

ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Ως περιοχή εκτέλεσης/εκπόνησης της µελέτης ορίζεται η λιµνοθάλασσα του Αβλέµονα ιδιοκτησίας ∆ήµων Λευκάδας
και Μεγανησίου η δε µελέτη θα παραδοθεί στον Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης ∆ήµου
Λευκάδας.
ο

ΑΡΘΡΟ 4 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016).
Για την εκπόνησης της αναφερόµενης µελέτης, τα συµβαλλόµενα µέρη, δηλαδή το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και ο
∆ήµος Λευκάδας αναλαµβάνουν, ο καθένας στο µέρος που ορίζεται παρακάτω, τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
Ο ∆ήµος Λευκάδας:
•

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

•

Να παρέχει στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων τις αναγκαίες πληροφορίες και µελέτες που έχει στη διάθεσή του για
την υλοποίηση µιας δηµόσιας σύµβασης.

•

Ο ∆ήµος Λευκάδας είναι υπόχρεος για την οµαλή χρηµατοδότηση του έργου, σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας , όπως επίσης και για τη συνδροµή του φορέα υλοποίησης µε την παροχή οποιωνδήποτε στοιχείων,
εγγράφων, µελετών, κλπ. που βρίσκονται στα αρχεία του.

•

Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας Προγραµµατικής
Σύµβασης.

Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων:
•

Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ευθύνεται έναντι του ∆ήµου Λευκάδας για την ορθή εκτέλεση και πλήρη περάτωση
του έργου. Η ερευνητική οµάδα, υπό τον κ. Ιωάννη Λεονάρδο, Καθηγητή του Τµήµατος Βιολογικών Εφαρµογών
και Τεχνολογιών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων έχει την αποκλειστική ευθύνη του φυσικού αντικειµένου του
ερευνητικού προγράµµατος που του ανατίθεται µε την παρούσα σύµβαση, το οποίο υποχρεούται να εκτελέσει
σύµφωνα µε τις επικρατούσες επιστηµονικές µεθόδους και τεχνικές για έργα αυτής της κατηγορίας.
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•

Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων - Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και ο Επιστηµονικά
Υπεύθυνος της οµάδας έργου Καθηγητής κ. Ιωάννης Λεονάρδος συνοµολογείται ότι έχουν λάβει γνώση των
απαιτήσεων του ∆ήµου Λευκάδας.

•

Καµία αξίωση ή απαίτηση από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων για πρόσθετη πληρωµή ή χρονική παράταση δεν θα
δικαιολογείται ή αναγνωρίζεται λόγω ελλιπούς ενηµέρωσης, παρερµηνείας ή εσφαλµένης εκτίµησης
οποιουδήποτε θέµατος αναφεροµένου στις καθορισµένες απαιτήσεις ή τους όρους για οποιοδήποτε λόγο ή
αιτία.

•

Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων εκπληρώνει όλες τις συµβατικές της υποχρεώσεις που απορρέουν από την
σύµβαση αυτή επιδεικνύοντας την προσήκουσα ικανότητα, επιδεξιότητα, µέριµνα και επιµέλεια που απαιτείται
για τον σκοπό αυτό.

•

Η ερευνητική οµάδα, δια του Επιστηµονικά Υπευθύνου, ενηµερώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα εγγράφως το
∆ήµο Λευκάδας και την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την πρόοδο του έργου τουλάχιστον µία (1) φορά
το µήνα, είτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, είτε µε έγγραφη επιστολή προς το νόµιµο εκπρόσωπο του
∆ήµου Λευκάδας.

•

Η έγγραφη ενηµέρωση δεν µεταβάλλει τις συµβατικές δεσµεύσεις των µερών και δεν έχει ως συνέπεια την, υπό
οποιαδήποτε έννοια, αλλοίωση της ευθύνης του φορέα υλοποίησης για τη µη λήψη των αναγκαίων µέτρων ή
επίδειξη γενικότερα της ενδεδειγµένης συµπεριφοράς του.

•

Η ερευνητική οµάδα, υπό τον κ. Λεονάρδο υποχρεούται: α) να επιδεικνύει στην Επιτροπή Παρακολούθησης,
όταν ζητείται, οποιοδήποτε στοιχείο και β) να παρέχει οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική πληροφορία σχετική
µε την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης.

•

Επίσης υποχρεούται να συµµετέχει, εφόσον καλείται, µε επιστηµονικά ή τεχνικά στελέχη αλλά και τον
Επιστηµονικό Υπεύθυνο του έργου σε συσκέψεις ή δηµόσιες εκδηλώσεις, που επιθυµεί να πραγµατοποιήσει η
πρώτη συµβαλλόµενη για εξέταση της πορείας του έργου ή για δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων κατά την
διάρκεια της προόδου ή εκτέλεσης του έργου, όσο και µετά την αποπεράτωσή του.
ο

ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από τον πρώτο συµβαλλόµενο και κύριο του έργου ∆ήµο Λευκάδας ως εξής:
Το συνολικό ποσό της είναι δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00 €) µε ΦΠΑ 24%. Η καταβολή του συνολικού ποσού
θα καταβληθεί εφάπαξ µε την ολοκλήρωση, παράδοση και παραλαβή του παραδοτέου και θα βαρύνει το ∆ήµο
Λευκάδας ως Φορέα Χρηµατοδότησης.
Για την πληρωµή, θα εκδίδεται τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών και σε κάθε περίπτωση τα ισχύοντα βάσει νόµου,
νόµιµα παραστατικά.
Η πρόοδος του έργου θα βεβαιώνεται γραπτώς µε βεβαίωση από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο και την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης που ορίζεται παρακάτω.
Το άνω ποσό χρηµατοδοτείται από πόρους του ∆ήµου (Κ.Α: 64-7412.004) που είναι εγγεγραµµένο στον
προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2020, του πρώτου συµβαλλοµένου.
Η διαχείριση της χρηµατοδότησης του προγράµµατος θα γίνει µε ευθύνη του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων και το ποσό θα κατατεθεί από το ∆ήµο Λευκάδας στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας, του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, έπειτα από έκδοση του σχετικού νόµιµου παραστατικού.
Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και ∆ιοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, αναλαµβάνει
την οικονοµική διαχείριση του ποσού της ως άνω χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στις
διατάξεις των άρθρων 50-68 Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.8.2017) και στον Οδηγό Χρηµατοδότησης Ερευνών του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
Το ποσό της χρηµατοδότησης θα κατατεθεί στον εξής τραπεζικό λογαριασµό: Τράπεζα Πειραιώς, Κατάστηµα
Πλ. ∆ηµοκρατίας (2405), ∆ικαιούχος : Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων – Ε.Λ.Κ.Ε., Αρ. Λογαριασµού : 5405 034810
310, IBAN : GR20 0172 4050 0054 0503 4810 310, SWIFT CODE: PIRBGRAA).
Η χρηµατοδότηση θα γίνει από πιστώσεις του ∆ήµου Λευκάδας από τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2020
µε ΚΑ. 64-7412.004. Στο ποσό περιλαµβάνονται όλες οι επιµέρους δαπάνες προκειµένου να εκτελεστεί η παρούσα
σύµβαση. Στην ανωτέρω πίστωση συµπεριλαµβάνονται τα γενικά και ειδικά έξοδα του ∆ήµου Λευκάδας, οι φόροι ,
καθώς και οι εισφορές στα κάθε είδους Ταµεία και κρατήσεις που την βαρύνουν. Ρητά συµφωνείται ότι το
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ουδεµία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρου συµφωνηθέντος ποσού.
ο

i.

ii.

ΑΡΘΡΟ 6 : Ορισµός Επιστηµονικά Υπεύθυνου του Έργου
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ορίζεται o κ. Ιωάννης Λεονάρδος, Καθηγητής του Τµήµατος Βιολογιών
Εφαρµογών και Τεχνολογιών (Β.Ε.Τ.) του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Βιολογία Ζώων µε έµφαση στην
Ιχθυολογία, ο οποίος φέρει την ευθύνη για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού
αντικειµένου του έργου σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 56 παρ. 5 του Ν. 4485/2017
(ΦΕΚ Α’ 114/04.8.2017).
Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος είναι υπεύθυνος προσωπικά για την υποβολή στον κύριο του έργου όλων
των εγγράφων και στοιχείων που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωµάτων αυτού από την παρούσα
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iii.
iv.

και τις κείµενες διατάξεις και αποτελεί τον επιστηµονικό σύνδεσµο µεταξύ του κυρίου και του φορέα
υλοποίησης του έργου.
Ο Επιστηµονικώς Υπεύθυνος εκπροσωπεί και κατευθύνει την Επιστηµονική - Ερευνητική Οµάδα κατά την
εκτέλεση των εργασιών του Έργου, έχοντας την ευθύνη για την επιστηµονική και διοικητική
διεκπεραίωση αυτού.
Για την εκτέλεση του έργου και µε ευθύνη του φορέα υλοποίησης συγκροτείται Οµάδα Έργου. Την ευθύνη
κατανοµής της εργασίας ανάµεσα στα µέλη της οµάδας έργου και του συντονισµού της οµάδας έχει ο
επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου.
ο

ΑΡΘΡΟ 7 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
i. Η ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, υπό την επιστηµονική επίβλεψη του Καθηγητή κ.
Λεονάρδου, αναλαµβάνει να υποστηρίξει την υλοποίηση του έργου σε χρονικό διάστηµα τριών (3)
µηνών, από την υπογραφή της παρούσας.
ii. Χρονολογία περάτωσης του έργου από την ερευνητική οµάδα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, υπό την
επιστηµονική επίβλεψη του Καθηγητή κ. Λεονάρδου, είναι αυτή της κατάθεσης του οριστικού παραδοτέου
του έργου όπως περιγράφεται στην παρούσα.
iii. Τυχόν διευκρινίσεις ή επεξηγηµατικές οδηγίες ή συµπληρωµατικές εργασίες επί του περιεχοµένου του
προσαρτήµατος της µελέτης µπορεί να πραγµατοποιηθούν εντός είκοσι (20) ηµερών από την έναρξη
εκπόνησης του έργου µετά από αίτηµα του πρώτου των συµβαλλοµένων ή του φορέα υλοποίησης του
έργου δια της Επιτροπής Παρακολούθησης αυτού.
iv. Εφ’ όσον η Επιτροπή Παρακολούθησης διαπιστώσει σοβαρές αποκλίσεις ή ελλείψεις των παραδοτέων
φάσεων, ο φορέας υλοποίησης οφείλει εντός δέκα πέντε (15) ηµερών να επιφέρει τις ανάλογες
διορθώσεις κατόπιν εντολής αυτής, προκειµένου να παραληφθεί το έργο. Η Κοινή Επιτροπή
παρακολούθησης του άρθρου 8 του παρόντος, δύναται να αποφασίζει για τυχόν παράταση που αφορά
την προθεσµία υποβολής του παραδοτέου, έπειτα από αιτιολογηµένη απόφαση.
a) Εφ’ όσον οι διορθώσεις δεν πραγµατοποιηθούν εντός είκοσι (20) ηµερών, ο πρώτος των
συµβαλλοµένων διατηρεί το δικαίωµα λύσης της σύµβασης σε βάρος των υπολοίπων
συµβαλλοµένων.
b) Η έγκριση του τελικού µέρους του έργου θα πραγµατοποιηθεί εντός ενός (1) µηνός από την
παραλαβή του. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήµατος η µελέτη θα θεωρηθεί
ως εγκριθείσα.
Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αναλύεται στο Παράρτηµα Ι και
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.
ο

ΑΡΘΡΟ 8 : ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα συµβαλλόµενα µέρη, εκτιµώντας τη σοβαρότητα του αντικειµένου της σύµβασης, συµφωνούν στη
συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) για την εποπτεία της εφαρµογής της παρούσας
α
Προγραµµατικής Σύµβασης στα πλαίσια της εφαρµογής της παρ. 2 του Άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α’ /2010).
Η Επιτροπή θα αποτελείται από τους εξής
• Ο Πρόεδρος κ _________________________ από το ∆ήµο Λευκάδας µε αναπληρωτή του τον κ
_________________________
• Τον
κ
_________________________
∆ηµοτικό
Σύµβουλο
µε
αναπληρωτή
τον
κ
_________________________ ∆ηµοτικό Σύµβουλο
• Τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Λεονάρδο, Επιστηµονικό υπεύθυνο του έργου
• Τον κ. Άγγελο Παπαδόπουλο Υπάλληλο του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης
∆ήµου Λευκάδας µε αναπληρωτή τον κ. _________________________ ∆ήµου Λευκάδας
• Τον κ. _________________________ Ειδικό Επιστηµονικό Συνεργάτη του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
Χρέη Γραµµατέα θα εκτελεί υπάλληλος που θα ορίσει ο ∆ήµος Λευκάδας
i. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος έχει δικαίωµα αλλαγής των εκπροσώπων του στην «Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης», µετά από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς τα λοιπά συµβαλλόµενα µέρη και
συναίνεσή τους ως προς αυτή την αλλαγή
ii. Αντικείµενο και αρµοδιότητες της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» είναι η επίβλεψη υλοποίησης του
έργου της Προγραµµατικής Σύµβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόµενων έργων/ενεργειών,
ως συνόλου, και η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτηµα, που τυχόν δεν ρυθµίζεται µε τη σύµβαση αυτή.
Ειδικότερα, η «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης»:
•

Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της Προγραµµατικής
Σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους αυτής.

•

Αποφασίζει για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό «Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής» του
συνολικού παραδοτέου οριστικού τελικού έργου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα περιεχόµενα,
χρονικές προθεσµίες και διαδικασίες ολοκλήρωσης-παράδοσης-παραλαβής αυτών που
ρυθµίζονται µε διατάξεις τις παρούσας σύµβασης.
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•

Ελέγχει την υλοποίηση των αντικειµένων της Προγραµµατικής Σύµβασης θέτοντας τις βασικές
κατευθύνσεις στους φορείς εκτέλεσης αυτής.

•

Εισηγείται στους συµβαλλόµενους για κάθε µέτρο που κρίνει αναγκαίο για την απρόσκοπτη
υλοποίηση των αντικειµένων της Προγραµµατικής Σύµβασης.

•

Αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του έργου της
προγραµµατικής σύµβασης ανάλογα µε την πορεία των εργασιών.

Εγκρίνει την παράταση, µε αιτιολογηµένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής διάρκειας της
παρούσας προγραµµατικής σύµβασης και σύµφωνα µε τους όρους αυτής.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατόν να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό, που έχει
γνώση του αντικειµένου της σύµβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από οποιονδήποτε από τους
συµβαλλόµενους φορείς
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν
τα τρία (3) τουλάχιστον µέλη της και αποφασίζει για κάθε θέµα µε πλειοψηφία του συνόλου των
παρευρισκόµενων, εκτός αν για συγκεκριµένες αποφάσεις προβλέπεται διαφορετικά στη σύµβαση αυτή.
Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογηµένες και δεσµεύουν όλους τους συµβαλλόµενους φορείς. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κάθε τακτικό µέλος µπορεί να
αντιπροσωπευθεί από ένα αναπληρωµατικό. Μπορεί επίσης µε έγγραφη εξουσιοδότηση, ένα µέλος της
«Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» να εκπροσωπεί ένα µόνο από τα απόντα µέλη της.
Η «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» συνέρχεται τακτικά όποτε προκύψει ανάγκη ή το ζητήσει ένα (1)
τουλάχιστον από τα συµβαλλόµενα µέρη, ο ∆ήµος Λευκάδας δια του ∆ηµάρχου και Προέδρου της ΚΕΠ
και εκ του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ο επιστηµονικός υπεύθυνος Καθηγητής Ιωάννης Λεονάρδος
Οι αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δεσµεύουν τα συµβαλλόµενα µέρη. Στην πρώτη
συνεδρίαση της η Κοινή Επιτροπή δύναται να αποφασίσει για τα λοιπά θέµατα λειτουργίας της
•

iii.
iv.

v.
vi.

ο

ΑΡΘΡΟ 9 : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1. Τα επιστηµονικά στοιχεία και η αξιοποίηση των παραγόµενων αποτελεσµάτων του έργου ανήκουν από κοινού
στους δύο φορείς Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων – Ε.Λ.Κ.Ε. και ∆ήµο Λευκάδας, ενώ τα στοιχεία του έργου που
αφορούν την παραγωγική διαδικασία καθώς και την αξιοποίηση των αλιευτικών και περιβαλλοντικών
αποτελεσµάτων/δεδοµένων θα ανήκουν στο ∆ήµο Λευκάδας.
2 Τα φυσικά πρόσωπα της ερευνητικής και µελετητικής οµάδας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων που συνέβαλαν
στην δηµιουργία των ερευνητικών αποτελεσµάτων έχουν το δικαίωµα δηµοσίευσης ή ανακοίνωσης σε
επιστηµονικά συνέδρια µετά όµως από σύµφωνη γνώµη του ∆ήµου Λευκάδας ως φορέα χρηµατοδότησης.
3 Ο ∆ήµος Λευκάδος έχει επίσης το δικαίωµα να προβαίνει σε δηµοσίευση των αποτελεσµάτων χωρίς αλλοίωση
αυτών και υποχρεούται να αναφέρει το όνοµα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και των φυσικών προσώπων της
ερευνητικής και µελετητικής οµάδας που συνέβαλαν στην δηµιουργία τους σε οποιαδήποτε δηµοσιοποίηση –
ανακοίνωση αυτών.
ο

ΑΡΘΡΟ 10 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η Προγραµµατική Σύµβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα
αντισυµβαλλόµενα µέρη ειδικώς αιτιολογηµένη αναφορικά µε τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση. Για
την τροποποίησή της λαµβάνεται απόφαση των αρµοδίων οργάνων των συµβαλλοµένων µερών και υπογράφεται
τροποποιητική σύµβαση.
2. Τροποποιήσεις αναφορικά µε το αντικείµενο και τον τρόπο εκτέλεσης της σύµβασης δεν επιτρέπονται.
ο
ΑΡΘΡΟ 11 : ΡΗΤΡΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύµβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις από
οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωµα να αξιώσει αποκατάσταση των
αντισυµβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναµίας ή αµέλειας προς αποκατάσταση από της
πλευράς του ενός µέρους, έχει ο αντισυµβαλλόµενος το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζηµία.
Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές µεταξύ των συµβαλλοµένων για την ερµηνεία και την εφαρµογή των όρων της
παρούσας κατά την εκτέλεση των έργων, εφόσον δεν καταστεί δυνατόν να επιλυθούν από την Επιτροπή
Παρακολούθησης, θα υπάγονται στα καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµόδια ∆ικαστήρια.
ο

ΑΡΘΡΟ12 : ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η µη άσκηση δικαιωµάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή
καταστάσεων αντιθέτων προς την Προγραµµατική Σύµβαση ή 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 τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα
συµβαλλόµενα µέρη που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την Προγραµµατική Σύµβαση
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2. Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου καταστεί αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ζητηθεί
αµοιβή. Περίπτωση ανωτέρας βίας υπάρχει ιδία σε περίπτωση απεργίας, πολέµου, στάσης ή οποιασδήποτε
κοινωνικής αναταραχής κατά την οποία παύουν να λειτουργούν οι δηµόσιες υπηρεσίες
3. Η εκτέλεση της σύµβασης αυτής δεν απαιτεί ούτε συνεπάγεται την πρόσληψη προσωπικού.
ο

ΑΡΘΡΟ 13 : ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και την 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 ∆ικαστήρια αφού όµως εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες
εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς από τους συµβαλλόµενους
Η παρούσα Σύµβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόµενό της, υπογράφεται ως ακολούθως
σε τέσσερα (4) αντίτυπα από τα οποία έκαστος εκ των συµβαλλοµένων θα λάβει δύο (2)
Τα συµβαλλόµενα µέρη
Για τον ∆ήµο Λευκάδος
Για τον Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Χαράλαµπος Καλός
∆ήµαρχος Λευκάδος

Καθ. Σπυρίδων Γεωργάτος
Αντιπρύτανης
Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
και ∆ιαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε.

2. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της Σύµβασης και οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί
3.
1.
2.
3.

Ορίζει ως εκπροσώπους του ∆ήµου Λευκάδας για την Κοινή Επιτροπή, τους εξής:
Τσιρογιάννη Γεώργιο µε αναπληρωτή του τον Βικέντιο Νικόλαο, δηµοτικοί σύµβουλοι.
Γαζή Αναστάσιο, µε αναπληρωτή του τον Λύγδα Σπυρίδωνα, δηµοτικοί σύµβουλοι.
Παπαδόπουλο Άγγελο µε αναπληρώτριά του την Μελά Μαρία, δηµοτικοί υπάλληλοι.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 62/20.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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