ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 32/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 370
Στη Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 15.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
31225/14-10-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Ανδρέας
Γιαννούτσος Πέτρος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Γεωργάκης Βασίλειος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Γαζής Αναστάσιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Ζουριδάκης Ευτύχιος
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Απουσίαζαν
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Αραβανής Γεράσιμος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Δρακονταειδής Κων/νος
Μικρώνης Ζώης
Κονιδάρης Κυριάκος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Στραγαλινός Βασίλειος
Γαβρίλης Δημήτριος
Λάζαρη Πηνελόπη
Βεργίνης Ξενοφών
Καββαδάς Αθανάσιος
Μαργέλης Γεώργιος
Μελάς Βασίλειος
Μεσσήνης Ιωάννης
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 30 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 13ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 32/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Μεγανησίου, για την
υποβολή πρότασης στον άξονα 1-κωδικός 1.12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Εισηγήτρια: κ.Σκιαδά-Πετούση Ζωή-Αντιδήμαρχος
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Η Αντιδήμαρχος, κα Ζωή Σκιαδά-Πετούση, εισηγούμενη το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Ο Δήμος Μεγανησίου δεν διαθέτει διαχειριστική επάρκεια. Σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 22 Ν.3614/07, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 10 Ν.3840/10 «Σε
περίπτωση δικαιούχων για τους οποίους δεν επιβεβαιώνεται διαχειριστική επάρκεια, η
αρμοδιότητα υλοποίησης δύναται να μεταβιβαστεί με προγραμματική σύμβαση σε ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού ή ανώνυμη εταιρεία του Δ.Τ ή αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία των ΟΤΑ, ή άλλο φορέα
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο οποίος ικανοποιεί τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας
δικαιούχων και οποίος ευθύνεται έναντι του δικαιούχου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων
του και έναντι τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρων με τον δικαιούχο».
Εισηγούμαι την υπογραφή της παρακάτω προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο
Μεγανησίου:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
« Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε
υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια Α’ και Β’ εκπαίδευσης του Δήμου Μεγανησίου »
Στην Λευκάδα σήμερα την ……. του μηνός ….. του έτους …. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
α) Ο Δήμος Μεγανησίου που εδρεύει στο Μεγανήσι Λευκάδος με ΑΦΜ 090134594, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Ζαβιτσάνο Ευστάθιο

και ο οποίος θα

αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου»
β) Ο Δήμος Λευκάδος που εδρεύει στην Δ.Ε. Λευκάδας του Δήμου Λευκάδος με ΑΦΜ
………………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Αραβανή Κωνσταντίνο
και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας « Φορέας
Υλοποίησης»
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω
διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1.

Το Ν. 3614/2007

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή

αναπτυξιακών

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-122007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί με την
παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010.
2.

Την με αριθ.

167/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Μεγανησίου με την οποία αποφασίστηκε η σύναψη της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης με τον Δήμο Λευκάδος ως Δικαιούχου της ως άνω πράξης
3.

Την με αριθ. ……./2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Λευκάδος με την οποία αποφασίστηκε η σύναψη της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης με τον Δήμο Μεγανησίου ως φορέα πρότασης της ως άνω πράξης
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4.

Το με αριθ. πρωτ./ ……..… έγγραφο

επιβεβαίωσης

της

Ενδιάμεσης

Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το οποίο επιβεβαιώνεται η
διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης.
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» προγραμματίζει την υλοποίηση την πράξη

«

Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε
υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια Α’ και Β’ εκπαίδευσης του Δήμου Μεγανησίου »
η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».
Η πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα:
1ο Υποέργο : Αλλαγή κουφωμάτων – Υαλοπινάκων και εξωτερικών σταθερών συστημάτων
σκίασης με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Επίσης μείωση του CO2 ,
μείωση λειτουργικού κόστους , άνεση κατά την εκπαιδευτική διαδικασία , μείωση του θορύβου
,μείωση της υγρασίας, κ.τ.λ.
2ο Υποέργο : Αλλαγή του λέβητα. Μείωση του CO2 , μείωση λειτουργικού κόστους.
3ο Υποέργο : : Προσθήκη θερμομόνωσης κελύφους / δώματος για την βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης του κτιριακού κελύφους. Δηλαδή μείωση του CO2 , μείωση λειτουργικού κόστους.
4ο Υποέργο : Αντικατάσταση / Αναβάθμιση φωτισμού. Η αναβάθμιση έγκειται στην
αντικατάσταση λαμπτήρων πυρακτώσεως , φθορισμού με νέας τεχνολογίας τύπου LED. Επίσης
γίνεται διαστασιολόγηση του συστήματος με άμεσο στόχο την επίτευξη cosφ=1 του συστήματος
ως προς το δίκτυο καθώς και τον έλεγχο ευστάθειας του με φιλτράρισμα των αρμονικών.
5ο Υποέργο : Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε στέγες των σχολικών κτηρίων.
Μείωση του CO2 , μείωση λειτουργικού

κόστους και μετάδοση τεχνολογίας ΑΠΕ φιλικής προς

το περιβάλλον. Επίσης περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών αλλά και ευρύτερων
κοινωνικών ομάδων.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με
το Ν. 3840/2010 άρθρο 10 παρ. 13, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013
απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης
(Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων πράξεων πριν από την ανάληψη της ευθύνης
εκτέλεσης

έργων,

προκειμένου

να

επιτευχθεί

ο

στόχος

που

τίθεται

για

την

αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων
έργων.
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Δεδομένου ότι για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια
ως δικαιούχου για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, ο δε Φορέας
Υλοποίησης

διαθέτει

επιβεβαίωση

της

διαχειριστικής

επάρκειάς

του

για

έργα

συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ, που περιλαμβάνει
επιβεβαίωση για το είδος πράξεων τύπου ……… (στοιχεία εγγράφου επιβεβαίωσης) που
απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα
προβλεπόμενα στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία
προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του
αντικειμένου της.
Για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί:
Πράξη: έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου
επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από την
επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας με τον οποίο σχετίζονται.
Έργο: Τεχνικό έργο, προμήθεια, υπηρεσία, δράση που συμβάλλει στην ολοκλήρωση πράξης και
που στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΔ) αναφέρεται ως υποέργο ή έχει τα
χαρακτηριστικά υποέργου αλλά δεν αναφέρεται στο ΤΔΠΠ επειδή δεν είναι επιλέξιμο για
συγχρηματοδότηση.
Κύριος του Έργου, φορέας για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (έργα), έχει την
αρμοδιότητα λειτουργίας του (των) μετά την ολοκλήρωσή του (τους) και ο οποίος στο ΤΔΠΠ
αναφέρεται ως φορέας πρότασης.
Φορέας Υλοποίησης: φορέας που διαθέτει διαχειριστική επάρκεια σύμφωνα με την παρ. 1
άρθρου του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του
άρθρου 10 του Ν. 3840/10, ο οποίος ενεργεί κατ’ εντολή του κυρίου του έργου, για την επιλογή
αναδόχου, την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου κλπ και στο ΤΔΠΠ αναφέρεται ως
δικαιούχος.
Ανάδοχος: φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη, που συνάπτει έγγραφη
σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας για την εκπόνηση μελετών, εκτέλεση έργων, παροχή υπηρεσιών ή
προμηθειών.

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της
αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης « Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ και
δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια Α’ και Β’ εκπαίδευσης
του Δήμου Μεγανησίου »
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από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης « Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης
ΑΠΕ και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια Α’ και Β’
εκπαίδευσης του Δήμου Μεγανησίου »
και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στον Φορέα
Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Υ.ΠΕ.ΚΑ. και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες 1:
(i)

Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών

και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
(ii)

Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.

(iii)

Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης για την ένταξη της

στο ΕΠ
(iv)

Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.

(v)

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με

τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
(vi)

Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

(vii)

Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.

(viii)

Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.

(ix)

Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του

προϋπολογισμού του Έργου.
(x)

Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων

έως και την οριστική παραλαβή) .
(xi)

Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με

πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.
Ο Φορέας Υλοποίησης 2, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα
τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά
προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ3
2.1

Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:
•

Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί

για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των
απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

1

Ο κατάλογος ενεργειών είναι ενδεικτικός
Στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών
3
Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων αναφέρονται ενδεικτικά και προσαρμόζονται αναλόγως
2
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•

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 Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.
•

Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της

Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.

• Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές
και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό
για την υλοποίηση του Έργου4, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
•

Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά

με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
•

Να υπογράφει τη σύμβαση ανάθεσης προς κάθε ανάδοχο μαζί με το φορέα

υλοποίησης

• Να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ίδια συμμετοχή για την εκτέλεση του Έργου και
τη δαπάνη του μη επιλέξιμου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 5
•

Να διασφαλίσει τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για την κάλυψη των

πρόσθετων ή και μη επιλέξιμων δαπανών που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την
υλοποίηση του Έργου, προκειμένου αυτό να καταστεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό,
καθώς και το κόστος των πρόσθετων δαπανών διοίκησης που προκαλούνται στο
Φορέα Υλοποίησης κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

• Να εγγράψει τις δαπάνες της παρούσας στον προϋπολογισμό του 6
• Να διενεργεί τις πληρωμές προς τον Ανάδοχο (τους Αναδόχους) με βάση τις
Πιστοποιήσεις του Φορέα Υλοποίησης 7
•

Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε

αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
•

Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την

προβολή του Έργου.
2.2

Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
•

Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται

στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας σύμβασης.
•

Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και

ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του
Έργου.

4

Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου.
Εφ’ όσον απαιτείται ίδια συμμετοχή ή και ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη
6
Εφ’ όσον ο κύριος του έργου θα διενεργεί τις πληρωμές προς τον (τους) ανάδοχο (αναδόχους)
7
Όπως προηγουμένως
5

7
•

Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην
αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π..
•

Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου

Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Ε.Π. και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης
και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.

• Να μεριμνά για την εγγραφή στις ειδικές διατάξεις της Συλλογικής Απόφασης
(ΣΑΕ/ΣΑΜ/ΣΑΕΠ κλπ) ότι η κατανομή της πίστωσης της πράξης που υλοποιείται
μέσω της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται στον Κύριο του Έργου 8
•

Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης

ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.
3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
•

Να μεριμνά, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργο, για την εγγραφή σε Συλλογική

Απόφαση, καθώς επίσης και για την ετήσια κατανομή των πιτώσεων.
•

Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.

•

Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την

υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το
κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
•

Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει

των σχετικών συμβάσεων.

• Να παραλαμβάνει και να εγγράφει στο λογιστικό του σύστημα σε λογαριασμούς
τάξεως τα φορολογικά στοιχεία του αναδόχου (των αναδόχων) και στη συνέχεια να
παραδίδει τα πρωτότυπα στον Κύριο του Έργου.
•

Να τηρεί στο φάκελο του έργου αντίγραφα όλων των παραστατικών, προκειμένου

να διευκολύνονται οι έλεγχοι.

• Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες
πληρωμές 9.
•

Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε

συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.
Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας
Υλοποίησης - διαχειριστικά επαρκής δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες
και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ 10, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του

8

Εφ’ όσον ο κύριος του έργου πραγματοποιεί τις πληρωμές για το σύνολο των υποέργων της πράξης
Εφ’ όσον οι πληρωμές δεν πραγματοποιούνται από τον Κύριο του Έργου
10
Εάν η ΠΣ περιλαμβάνει περισσότερα του ενός έργα προστίθενται αντίστοιχα Παραρτήματα πχ IIα κλπ
9

8
Έργου

αναφέρονται

στον

Πίνακα

2

του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη

ορίζουν ποιος εκ των δύο είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους 11.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
3.1

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης
ανέρχεται σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες για το (κάθε) Έργο, συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων 12, είναι 414.688,35,..
ευρώ και αναλύεται κατά έργο ως ακολούθως:
•

Έργο « Αλλαγή κουφωμάτων – Υαλοπινάκων» προϋπολογισμός 73.089,55 ευρώ

•

Έργο «Αλλαγή του λέβητα» προϋπολογισμός 29.520,00 ευρώ

•

Έργο «Προσθήκη θερμομόνωσης κελύφους / δώματος» προϋπολογισμός 90.678,79
ευρώ

•

Έργο «Αντικατάσταση / Αναβάθμιση φωτισμού» προϋπολογισμός 49.200,00 ευρώ

•

Έργο «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων » προϋπολογισμός 172.200,00 ευρώ
Ο προϋπολογισμός μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης ή και με τις υποδείξεις της αρμόδιας Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Ε.Π..

3.2

Η

χρηματοδότηση

του

Έργου

πραγματοποιείται

από

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ
3.3

Η κάλυψη επιπρόσθετων δαπανών που για οποιοδήποτε λόγο θα απαιτηθούν για την
ολοκλήρωση

του

έργου

που

υπερβαίνουν

ή

δεν

εντάσσονται

στον

επιλέξιμο

προϋπολογισμό, βαρύνουν τον κύριο του έργου. Η διάταξη αυτή θα περιληφθεί και στη
σύμβαση ανάθεσης.
3.4

Οι πόροι για την κάλυψη των προσθέτων δαπανών διοίκησης της παρούσας σύμβασης,
που προκαλούνται στο Φορέα Υλοποίησης, βαρύνουν τον

Κύριο του Έργου και θα

καταβάλλονται μαζί με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση 13.
3.5

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που
υπερβαίνουν το ποσό του συμβατικού αντικειμένου του Έργου, χωρίς προηγούμενη
έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
11

Η παράγραφος αυτή και το Παράρτημα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειμένου της προγραμματικής
σύμβασης κρίνεται αναγκαίο.
12
ανάλογα αν πρόκειται για έργο, μελέτη, προμήθεια, υπηρεσία
13

9
4.1 Η

διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της

από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου (ή του Έργου
με τον απώτερο χρόνο ολοκλήρωσης) και την παράδοσή του από το Φορέα
Υλοποίησης σε πλήρη λειτουργία προς χρήση στον Κύριο του Έργου, σύμφωνα με
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι
της παρούσας.
4.2 Το χρονοδιάγραμμα του Έργου καθορίζεται από την απόφαση ένταξης και το
Τεχνικό Δελτίο Πράξης και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του που υπερβαίνουν της 6
μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Περιοχή εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η διοικητική περιφέρεια του
Δήμου Μεγανησίου, στην οποία θα εκτελεστεί το Έργο, για τα οποία αυτή καταρτίζεται.

ΑΡΘΡΟ 6
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
6.1 Η σύμβαση ανάθεσης του (κάθε) Έργου θα καταρτίζεται μεταξύ του Κυρίου του
Έργου, του Φορέα Υλοποίησης και του Αναδόχου αυτού. Στη σύμβαση αυτή θα
περιγράφονται με λεπτομέρεια ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και
ευθύνες του κάθε συμβαλλόμενου μέρους.
6.2 Άμεσα αντισυμβαλλόμενοι στην εργολαβική σύμβαση θα είναι ο Κύριος του Έργου
και ο Ανάδοχος του (κάθε) Έργου. Στο πλαίσιο της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης ο Φορέας Υλοποίησης θα ενεργεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και,
ως δικαιούχος έναντι της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υ.ΠΕ.ΚΑ, θα ασκεί,
δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης
Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί
Δημοσίων Έργων14.
6.3

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό, καλής εκτέλεσης του Έργου κλπ, τα
τιμολόγια, τα παραστατικά και τα απαιτούμενα φορολογικά στοιχεία, όπως τιμολόγια,
δελτία αποστολής και λοιπά παραστατικά, θα εκδίδονται στο όνομα του Κυρίου του Έργου
και θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο στο Φορέα Υλοποίησης. Ο Φορέας Υλοποίησης θα
μεριμνά για την εγγραφή τους στο λογιστικό του σύστημα σε λογαριασμούς τάξεως και θα
αποστέλλει έγκαιρα τα πρωτότυπα στο Κύριο του Έργου, ώστε να προβαίνει στην
εμπρόθεσμη εγγραφή τους στα σχετικά Βιβλία και τη φύλαξή τους, για όσο χρόνο
επιβάλλουν οι σχετικοί κανονισμοί και η κείμενη ελληνική νομοθεσία. Αντίγραφα όλων των
παραστατικών και των χρηματικών ενταλμάτων που θα εκδίδονται από τον Κύριο του
Έργου, θα φυλάσσονται από το Φορέα Υλοποίησης στο φάκελο του Έργου, προκειμένου
να διευκολύνονται οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές.

14

Μόνο στην περίπτωση τεχνικών έργων
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6.4

Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο του

Έργου θα γίνονται από τον Κύριο του Έργου.15

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
7.1

Οι

μη

επιλέξιμες

δαπάνες

που

βαρύνουν

τον

Κύριο

του

Έργου

και

θα

χρηματοδοτηθούν από ιδίους αυτού πόρους, είτε από δανειοδότηση είναι οι
ακόλουθες:


Οι δαπάνες για πρόσθετες εργασίες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της

λειτουργίας

του

Έργου

και

που

δεν

αποτελούν

αντικείμενο

συγχρηματοδότησης, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.


Επιπρόσθετες δαπάνες που για οποιοδήποτε λόγο θα απαιτηθούν να

καταβληθούν για την ολοκλήρωση του Έργου και υπερβαίνουν ή δεν
εντάσσονται στον επιλέξιμο προϋπολογισμό και θα προκύψουν κατά την
εκτέλεση του Έργου.


Ο μη επιλέξιμος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

7.2 Η καταβολή των δαπανών της προηγούμενης παραγράφου 7.1 πραγματοποιείται
ανάλογα με τη χρονική εξέλιξη των λοιπών δαπανών του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 8
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8.1 Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο
με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της με αρ. πρωτ. ……….
Προγραμματικής Σύμβασης», με έδρα ……………………...
8.2 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :


έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της

Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του


έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και



ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του υποδεικνυόμενα από τον φορέα

χρηματοδότησης της πράξης 16.
8.3

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο
Ε.Π «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», οι συμβαλλόμενοι φορείς και ο
φορέας χρηματοδότησης του Έργου 17, ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης.

15
16
17

Εάν έχει έτσι συμφωνηθεί
Ή άλλο φορέα που θα συμφωνηθεί από τους συμβαλλόμενους.
Ή ο φορέας που θα συμφωνηθεί από τους συμβαλλόμενους
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8.4 Αντικείμενο

της

Κοινής

Επιτροπής

Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η

παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η
διαπίστωση της τήρησης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα
αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας
για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της
απόφασης

ένταξης

της

Πράξης,

η

πέραν

του

εξαμήνου

παράταση

του

χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης
και τον τρόπο εφαρμογής της.
8.5

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην
πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα την ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη
της εγκαίρως και εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και
εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα
μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που
θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

8.6

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό
προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από
κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική
Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης,
γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με
την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις,
εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης.

8.7

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όποτε
το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά
στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία εμπλέκονται στην υλοποίηση
του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη, τους φορείς από τους οποίους προέρχονται και την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και αειφόρος
ανάπτυξη», αφού υπογραφούν .

8.8

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη
της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία
των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

8.9

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 9

12
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ –

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης
από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να
καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007, όπως έχει
τροποποιηθεί με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010, ο Φορέας Υλοποίησης
ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του
Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων
ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί, για κάθε θέμα που αφορά στην παρούσα
Προγραμματική Σύμβαση, δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των
τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της
αρμοδιότητας υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 12
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι
δυνατή:


η

απασχόληση

Υλοποίησης

προσωπικού

αποκλειστικά

για

τις

του

Κυρίου

ανάγκες

του

του

Έργου

συγκεκριμένου

στο

Φορέα

Έργου.

Το

προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του
Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.


η διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων τεχνικών

μέσων ή ακινήτων και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της
σύμβασης του Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις
ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου.
ΑΡΘΡΟ 13
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
13.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στον Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του
από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας
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Για την περίπτωση που είναι εφικτή η διάθεση. Εφ’ όσον είναι γνωστοί οι διαθέσιμοι πόροι καλό είναι να

13
Υλοποίησης

ευθύνεται

για

κάθε

πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του

Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
13.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα
συνταχθούν

από

τον

Φορέα

Υλοποίησης

(και

τους

προστηθέντες

και

αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των
συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του
Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα
να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων
εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον
Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’
οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά
δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.
13.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη
ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την
υποχρέωση

να

μη

γνωστοποιήσει

σε

τρίτους,

συμπεριλαμβανομένων

των

εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 14
ΡΗΤΡΕΣ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
14.1 Όλοι οι όροι της παρούσης προγραμματικής σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η
παράβαση, έστω και ενός από αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στα συμβαλλόμενα μέρη να
επιβάλουν ποινική ρήτρα με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους.
14.2 Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να μεριμνούν για
τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να προκύπτουν μεταξύ τους από
την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
14.3 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται
από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια του Νομού Λευκάδος.

ΑΡΘΡΟ 15
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
15.1 Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης
γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
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15.2 Η

μη

άσκηση

δικαιωμάτων

ή

η

παράλειψη

υποχρεώσεων

από

οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την
προγραμματική σύμβαση, καθώς και η 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
υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν
αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε
κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
Στη συνέχεια η κα Σκιαδά πρότεινε να ορισθεί ως υπεύθυνος έργου κατάθεσης της
πρότασης η υπάλληλος του Δήμου κα Αμαλία Φραγκούλη.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση και το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης
Ομόφωνα αποφασίζει
1) Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Μεγανησίου για την υποβολή
πρότασης στον άξονα 1-κωδικός 1.12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για την υλοποίηση της πράξης: «Πρότυπα επιδεικτικά έργα
αξιοποίησης ΑΠΕ και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια
Α΄και Β΄ Εκπαίδευσης του Δήμου Μεγανησίου».
2) Τον ορισμό της υπαλλήλου του Δήμου κας Αμαλίας Φραγκούλη ως υπεύθυνης έργου
κατάθεσης της πρότασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 370/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

