ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 18/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 261
Στη Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 14:00 µ.µ. ήρθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα
από την αριθµ. 22971/28.8.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Καρτάνος Ιωάννης
2. Καρβούνης Σπυρίδων
3. Γεωργάκης Βασίλειος
3. Μεσσήνης Ιωάννης
4. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος
5. Μεσσήνη Κερασούλα
5. Ζουριδάκης Ευτύχιος
6. Αραβανής Ανδρέας
6. Σίδερης Αντώνιος
7. Αραβανής Σπυρίδων
7. Σώλος Φώτιος
8. Βικέντιος Νικόλαος
8. Γιαννούτσος Πέτρος
9. Σούνδιας Πραξιτέλης
9. Βεργίνης Ξενοφών
10. Στραγαλινός Βασίλειος
10. Γαζής Αναστάσιος
11. Μαργέλης Γεώργιος
11. Ρόκκος Στυλιανός
12. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
12. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα
13. Λάζαρη Πηνελόπη
13. ∆ρακονταειδής Κων/νος
14. Φίλιππας Γεώργιος
14. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
15. Βλάχος Σπυρίδων
15. Νικητάκης Μάρκος
16.
16. Ροντογιάννης Κων/νος
17.
17. Καββαδάς Αθανάσιος
18.
18. Μελάς Βασίλειος
19.
19.
20.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20.
21.
Η πρόσκληση δόθηκε στον
21.
22. ∆ήµαρχο κ. Κώστα Αραβανή
22.
23.
23. ο οποίος ήταν παρών
24.
24.
25.
25.
26.
Στην έναρξη της Συνεδρίασης
26.
27.
27. βρέθηκαν παρόντα (18) µέλη.
28.
28.
29.
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 13ο: της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 18/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας
για το έργο «∆ηµιουργία ποδηλατοδρόµου επί της οδού ∆. Γολέµη»
Εισηγητής: Ιωάννης Καρτάνος, Πρόεδρος ∆.Λ.Τ.Λ.
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Ο Πρόεδρος του ∆.Λ.Τ.Λ. κ. Ιωάννης Καρτάνος , εισηγούµενος το θέµα, πρότεινε στο ∆.Σ.
να αποφασίσει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας
για το έργο «∆ηµιουργία ποδηλατοδρόµου επί της οδού ∆. Γολέµη», πρ/σµού 150.000,00 ευρώ.
Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας, µε την αρ. 36/2014 απόφασή του, έχει ήδη
αποφασίσει για την υπογραφή της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης µε το ∆ήµο Λευκάδας.
Ο ∆ήµος Λευκάδας, είχε αποφασίσει µε την αρ. 231/2013 την υπογραφή της
προγραµµατικής σύµβασης, µε το τότε Λιµενικό Ταµείο Ν. Λευκάδας.
Θα πρέπει το ∆.Σ. να αποφασίσει εκ νέου τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε το
∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας για το έργο «∆ηµιουργία ποδηλατοδρόµου επί της οδού ∆.
Γολέµη» δεδοµένου ότι το έργο έχει προθεσµία ολοκλήρωσης µέχρι το τέλος του 2014 και
εποµένως είναι κατεπείγον να επικαιροποιηθεί η προγραµµατική σύµβαση.
Επίσης να εξουσιοδοτήσει τον ∆ήµαρχο Λευκάδας για την υπογραφή οποιουδήποτε
εγγράφου είναι απαραίτητο για την υλοποίηση της προγραµµατικής σύµβασης
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆. Σ. οµόφωνα αποδέχεται την
πρόταση του εισηγητή και αποφασίζει:
1. Εγκρίνει την υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης µε το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας
για το έργο «∆ηµιουργία ποδηλατοδρόµου επί της οδού ∆. Γολέµη» σύµφωνα µε τους παρακάτω
όρους:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TOY ΕΡΓΟΥ
«∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ∆. ΓΟΛΕΜΗ»
µεταξύ του ∆ήµου Λευκάδας και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος

Στη Λευκάδα σήµερα

………./…………. /2014 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:

α) Ο ∆ήµος Λευκάδας νόµιµα εκπροσωπούµενος από τον ∆ήµαρχο κ. ………..
β) To ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδος, που εδρεύει στη Λευκάδα και εκπροσωπείται νόµιµα
από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. ………,
έχοντας υπόψη:
α) To Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/A/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού,
β) To άρθρο 25 Ν.2971/2001 "Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ A 285),
γ)

Την

Α.Π.

1268/25-6-2012

Απόφαση

Περιφερειάρχη

Ιονίων

Νήσων

για:

Έγκριση

Επιχειρησιακού Σχεδίου «Ολοκληρωµένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης ∆ήµου Λευκάδας», στο
πλαίσιο υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 09- Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής
Ιονίων Νήσων του Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013,
γ) Την µε αριθ. ……/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας, µε την
οποία αποφασίστηκε η σύναψη της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης µε το ∆ηµοτικό
Λιµενικό Ταµείο Λευκάδος,
δ) Την µε αριθ. ……/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου Λευκάδος, µε την οποία αποφασίστηκε η σύναψη της παρούσας προγραµµατικής
σύµβασης µε τον ∆ήµο Λευκάδος ως φορέας υλοποίησης της ως άνω πράξης,
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ε) Την µε αριθ. ….. έγκριση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/σου, ∆υτ.
Ελλάδας & Ιονίου,
συµφωνούν και αποδέχονται τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης (Π.Σ.) µεταξύ τους, της
οποίας οι όροι έχουν ως εξής:
Άρθρο 1. Αντικείµενο Σύµβασης
To ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδος είναι φορέας διοίκησης και εκµετάλλευσης της
χερσαίας ζώνης λιµένα Λευκάδας, η οποία καθορίσθηκε µε την αριθµ. 8146/9-6-1970 Απόφαση
Νοµάρχη Λευκάδας (ΦΕΚ 175/τ. ∆/14-8-1970), εντός της οποίας βρίσκεται η οδός ∆. Γολέµη.
Ο ∆ήµος Λευκάδας µε την αριθµ. ……/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Λευκάδας ενέκρινε την εκτέλεση του έργου «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ
Ο∆ΟΥ ∆. ΓΟΛΕΜΗ».
Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδος ενέκρινε τη µελέτη του έργου «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ∆. ΓΟΛΕΜΗ».µε την αριθµ. 016/2014 απόφαση ∆.Σ., η
οποία

εγκρίθηκε

µε

την

αριθµ.

9315/465/23-5-2014

απόφαση

Γενικού

Γραµµατέα

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/σου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου.
Σύµφωνα µε το άρθρο 25 N.2971/2001, πρέπει να υπογραφεί η παρούσα Προγραµµατική
Σύµβαση για τον ορισµό των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων, των πόρων
που θα διατεθούν και των ποσών χρηµατοδότησης, των χρονοδιαγραµµάτων εκτέλεσης των
έργων καθώς και του αρµόδιου διοικητικού οργάνου επίλυσης τυχόν διαφορών που θα
προκύψουν.
To ανωτέρω έργο θα συγχρηµατοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους.
Άρθρο 2. Φορέας Υλοποίησης των έργων
Φορέας υλοποίησης έχει ορισθεί ο ∆ήµος Λευκάδας.
Άρθρο 3. ∆ιάρκεια Ισχύος της Σύµβασης
Η σύµβαση ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση του έργου που προβλέπεται µέχρι το τέλος του
2014, µε δυνατότητα παράτασης της ισχύος εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, µε τροποποίηση της
παρούσας.
Άρθρο 4. Προϋπολογισµός και Χρηµατοδότηση της Σύµβασης
Η χρηµατοδότηση της σύµβασης θα γίνει εξολοκλήρου από τον ∆ήµο Λευκάδας. Ο
προϋπολογισµός και χρηµατοδότηση του έργου που αφορά η παρούσα σύµβαση είναι 150.000 €
και έχει εξασφαλιστεί από το ΕΣΠΑ.
Άρθρο 5. ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Συµβαλλοµένων
Ο ∆ήµος Λευκάδας αναλαµβάνει τις εξής υποχρεώσεις:
•
•
•

•

Την υλοποίηση του έργου σύµφωνα µε τη µελέτη και τη χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ.
Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης µε τον φορέα διοίκησης και
εκµετάλλευσης του λιµένα για την επίλυση τυχόν προβληµάτων.
Να ενηµερώνει σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης της Σύµβασης την Κοινή Επιτροπή µε το
φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της Σύµβασης που έχει εκτελεστεί και να διευκολύνει
στην εποπτεία του συνόλου των ενεργειών.
Να µετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης.
To ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδος αναλαµβάνει:
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Τη βοήθεια για την έκδοση των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων. Ως φορέας
διοίκησης και εκµετάλλευσης του λιµένα Λευκάδας θα ζητήσει την ανανέωση της ΑΕΠΟ
του έργου και την έγκριση εκτέλεσης εργασιών.
• Να µετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης.
• To ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδος δεν ευθύνεται για πιθανές µελλοντικές αξιώσεις
τρίτων (εργολάβων κλπ).
Άρθρο 6. Όργανο παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβαση και αρµοδιότητές του
•

Συγκροτείται τριµελής «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» και αποτελείται από:
1. Έναν ∆ηµοτικό Σύµβουλο ως Πρόεδρο της Επιτροπής
2. Έναν εκπρόσωπο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος
3. Έναν εκπρόσωπο της ∆.Τ.Υ. ∆ήµου Λευκάδας
Τα µέλη της επιτροπής ορίζονται µε τον αναπληρωτή τους.
Η Επιτροπή συγκαλείται µε πρόσκληση του Προέδρου όποτε το ζητήσει ένα από τα
συµβαλλόµενα µέρη. Οι αποφάσεις θα λαµβάνονται οµόφωνα.
Έργο της Επιτροπής είναι:
* Η επίλυση προβληµάτων και γενικά διαφορών που ενδεχόµενα θα προκύψουν από την
ερµηνεία και εφαρµογή της παρούσας.
* Η παροχή οδηγιών για την καλύτερη εφαρµογή της Σύµβασης.
* Η ρύθµιση λεπτοµερειών και διαδικαστικών θεµάτων αναγκαίων για την εφαρµογή των όρων
της παρούσας.
* Η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου, η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων
που αποτελούν αφετηρίες δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων.
Η τήρηση γενικά των όρων της παρούσας.
Άρθρο 7. Ρήτρες
H 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 ζηµιά.
Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές µεταξύ των συµβαλλοµένων, για την ερµηνεία και την
εφαρµογή των όρων της παρούσας, θα υπάγονται στην αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων
Λευκάδας.
Άρθρο 8. Τροποποιήσεις της Σύµβασης
Με κοινή έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, η παρούσα προγραµµατική
σύµβαση µπορεί να τροποποιείται ή να συµπληρώνεται ως προς το αντικείµενο, τους πόρους, το
χρονοδιάγραµµα και λοιπούς όρους της Σύµβασης, καθώς, επίσης και να παρατείνεται η διάρκειά
της.
Άρθρο 9. Τελικές ∆ιατάξεις
Η µη άσκηση ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος ή η
ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση ή η καθυστέρηση
στη λήψη µέτρων που προβλέπει η Σύµβαση αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν
µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από δικαιώµατα ή απαλλαγή από
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τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη που δεν
αναγνωρίζονται από την Προγραµµατική αυτή Σύµβαση.
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και προς
απόδειξη αυτών η σύµβαση αυτή υπογράφεται σε δύο (2) αντίτυπα.
Έκαστος των συµβαλλοµένων έλαβε από ένα πρωτότυπο.»
2. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Λευκάδας, για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου είναι
απαραίτητο για την υλοποίηση της προγραµµατικής σύµβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.261/14.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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