ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 12ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 142
Στη Λευκάδα σήµερα στις 2 του µηνός Ιουλίου του έτους 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18:00,
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. 13657/28-6-2015 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).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Λώλη Γεωργία
Γκογκάκης Γρηγόριος
Κοντογεώργης Ηλίας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Σκληρός Παναγιώτης
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Η ∆.Σ. κα Λώλη Γεωργία, προσήλθε κατά
ου
την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε
ου
πριν την ψηφοφορία του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
Οι ∆.Σ., κ.κ. Σπ. Μαργέλης, Νικ. Βικέντιος,
Ευαν. Κατωπόδη και Αθ. Καββαδάς,
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου
θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Η ∆.Σ. κα Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι πέντε (25) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 3ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 12ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για αλλαγές στην προγραµµατική σύµβαση του ∆ήµου Κέρκυρας µε το ∆ήµο
Λευκάδας στα πλαίσια του εγκεκριµένου «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆υτικής
Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων» 2007-2013 και ειδικότερα στο πρόγραµµα ΟΣΑΜΝ.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Φίλιππας Γεώργιος, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆ηµ. Συµβούλιο:
«O ∆ήµος Κέρκυρας και ο ∆ήµος Λευκάδας, έχουν συνάψει την από 17.12.2012
προγραµµατική σύµβαση στα πλαίσια του εγκεκριµένου «Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος ∆υτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων» 2007-2013 και ειδικότερα στον
Άξονα 9: «Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στα Ιόνια Νησιά», του προγράµµατος «
Ολοκληρωµένα Σχέδια Ανάπτυξης Μικρών Νησιών» (Ο.Σ.Α.Μ.Ν.) και ειδικότερα στα πλαίσια των
πράξεων «Προµήθεια εξοπλισµού πυροπροστασίας» και «Προµήθεια χερσαίων & πλωτών
οχηµάτων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών τοπικού πληθυσµού».
Ο ∆ήµος Λευκάδας µε την µε αρ. 352/11.11.2013 απόφαση του ∆ηµοτικού του Συµβουλίου,
αποφάσισε να µην προβεί στην προµήθεια του ενός ταχυπλόου σκάφους για τις ανάγκες του
Νησιού Καστός. Η Τοπική Συντονιστική Επιτροπή του ΟΣΑΜΝ ενέκρινε την συγκεκριµένη
τροποποίηση του προγράµµατος µε το µε αρ.6/9.05.2014 πρακτικό της.
Με τις µε Α.Π. 2254/16.09.2014 & 3299/29.01.2015 & οικ 734/08.04.2015 αποφάσεις της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων πραγµατοποιήθηκαν α) η 1η και η 2η Τροποποίηση της πράξης
«Προµήθεια χερσαίων και πλωτών οχηµάτων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών τοπικού
η
πληθυσµού» και β) η 1 Τροποποίηση της πράξης «Προµήθεια εξοπλισµού πυροπροστασίας στα
µικρά Νησιά της ΠΙΝ»
Οι τροποποιήσεις στην από 17.12.2012 υπογραφείσα προγραµµατική σύµβαση µεταξύ
∆ήµου Κέρκυρας και ∆ήµου Λευκάδας γίνονται στα εξής άρθρα :
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
• Αφαιρείται η «Προµήθεια ταχυπλόου σκάφους για την αντιµετώπιση εκτάκτων
αναγκών Καστού»
ΑΡΘΡΟ 3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
• Αφαιρείται η « Προµήθεια ταχυπλόου σκάφους για την αντιµετώπιση εκτάκτων
αναγκών Καστού (180.000,00€)»
•

Αλλαγή στον προϋπολογισµό της προµήθειας « Προµήθεια ταχυπλόου σκάφους για
την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών Καλάµου» από 180.000,00 € σε 225.000,00 €
σύµφωνα µε την τροποποίηση ένταξης της πράξης «Προµήθεια χερσαίων & πλωτών
οχηµάτων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών τοπικού πληθυσµού»

•

Αλλαγή στον συνολικό προϋπολογισµό από 495.000,00 € σε 360.000,00 € λόγω των
παραπάνω αλλαγών.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ -ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ :
•

Αλλαγή του συνολικού προϋπολογισµού του έργου από 495.000,00€ σε 360.000,00 €

Το πλήρες κείµενο της νέας – τροποποιηµένης - σύµβασης σας έχει δοθεί.
Επίσης θα πρέπει να οριστεί ένας
(1) εκπρόσωπος του ∆ήµου Κέρκυρας - (2)
εκπρόσωποι του ∆ήµου Λευκάδας µε τους αναπληρωτές τους, ως µέλη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης της συγκεκριµένης Σύµβασης.
Και εισηγούµαι στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
1. Να εγκρίνει την τροποποίηση της από 17/12/2012 προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα
µε τα ανωτέρω
2. Να προτείνει δύο (02) ∆ηµοτικούς Συµβούλους µε τους αναπληρωτές τους, ως µέλη της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύµβασης.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δέκα
εννέα (19) ψήφους, αποφασίζει:
1. Εγκρίνει την τροποποίηση της από 17/12/2012 προγραµµατικής σύµβασης του ∆ήµου Κέρκυρας
µε το ∆ήµο Λευκάδας, στα πλαίσια του εγκεκριµένου «Περιφερειακού Επιχειρησιακού
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Προγράµµατος ∆υτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων» 2007-2013 και ειδικότερα στο
πρόγραµµα ΟΣΑΜΝ, σύµφωνα µε εισήγηση, ως κατωτέρω:
ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010)
Στην Κέρκυρα σήµερα, ηµέρα ……….. …., … / …… / 2015, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι :
1. ∆ήµος Κέρκυρας, µε έδρα την πόλη της Κέρκυρας που εκπροσωπείται από τον ∆ήµαρχο κ.
Κωνσταντίνο Νικολούζο
2. ∆ήµος Λευκάδας, µε έδρα την πόλη της Λευκάδας που εκπροσωπείται από τον ∆ήµαρχο κ.
Κωνσταντίνο Χ.∆ρακονταειδή
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010.
2. Την α.π. 868/16-5-2012 απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου µε τίτλο
«Ολοκληρωµένη παρέµβαση στα Μικρά Νησιά της Π.Ι.Ν.», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την
α.π. 1826/1-8-2012 απόφαση.
3. Την από 17.12.2012 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ ∆ήµου Κέρκυρας και ∆ήµου Λευκάδας
4. Την µε Αρ. 352/11.11.2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας
5. Το πρακτικό υπ.αρ. 6/09.05.2014 της Τοπικής Συντονιστικής Επιτροπής Ο.Σ.Α.Μ.Ν
6. Την αριθµ. …………………απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κέρκυρας περί «έγκρισης
σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης».
7. Την αριθµ.. …………………απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας περί «έγκρισης
σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης».
8. Το από 30/3/2012 Εταιρικό Συµφωνητικό για την υποβολή και υλοποίηση του ΟΣΑΜΝ.
9. Tην µε Α.Π. οικ 734/08.04.2015 απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων µε θέµα την 2η
Τροποποίηση της πράξης «Προµήθεια χερσαίων και πλωτών οχηµάτων για την αντιµετώπιση
εκτάκτων αναγκών τοπικού πληθυσµού»
10. Tην µε Α.Π. 3299/29.01.2015 απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων µε θέµα
1η
Τροποποίηση της πράξης «Προµήθεια εξοπλισµού πυροπροστασίας στα µικρά Νησιά της ΠΙΝ»
συµφωνούν, συνοµολογούν και αποδέχονται τα εξής :
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Στο εγκεκριµένο «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων
Νήσων» 2007-2013 και ειδικότερα στον Άξονα 9: «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στα Ιόνια
Νησιά», προβλέπεται η χρηµατοδότηση σχεδίων µε το γενικό τίτλο : «Ολοκληρωµένα Σχέδια
Ανάπτυξης Μικρών Νησιών» (ΟΣΑΜΝ) για την υλοποίηση πράξεων συγχρηµατοδοτούµενων από το
Ε.Τ.Π.Α.
Γενικός στόχος των ολοκληρωµένων παρεµβάσεων για την ανάπτυξη των µικρών νησιών είναι η
άρση των ενισχυµένων στις περιοχές αυτές συνεπειών της «νησιωτικότητας», µέσω της
(ανα)συγκρότησης ενός βιώσιµου παραγωγικού & κοινωνικού προτύπου.
Στο πλαίσιο αυτό, ο σχεδιασµός και η εφαρµογή του ΟΣΑΜΝ θα εστιάσει στην τόνωση του τοπικού
παραγωγικού συστήµατος, στην περιβαλλοντική και πολιτιστική µέριµνα, στη βελτίωση των
συνθηκών προσπελασιµότητας και επικοινωνίας και στην υποστήριξη των όρων διαβίωσης του
πληθυσµού.
Προκειµένου δε να εξασφαλιστεί η ενότητα και συνοχή, καθώς και η επιτάχυνση των διαδικασιών
εκτέλεσης του έργου «Προµήθεια εξοπλισµού πυροπροστασίας» που προβλέπεται να υλοποιηθεί
µέσω της παρούσας Σύµβασης και λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των υπό προµήθεια οµοειδών
ειδών εξοπλισµού και το ότι το συµφέρον του παραπάνω έργου προϋποθέτει την υλοποίηση αυτού
από µία Αναθέτουσα Αρχή (∆ήµο Κέρκυρας), συνάπτεται η παρούσα Σύµβαση.
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Το αυτό ισχύει και για το έτερο έργο «Προµήθεια χερσαίων & πλωτών οχηµάτων για την
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών τοπικού πληθυσµού».
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η υλοποίηση των προµηθειών: «Προµήθεια
Μηχανήµατος θραύσης και τεµαχισµού ξύλων Καλάµου, «Προµήθεια ταχύπλοου σκάφους για την
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών Καλάµου» και «Προµήθεια οχήµατος τύπου VAN για χρήση
ασθενοφόρου Καλάµου», από τον πρώτο συµβαλλόµενο ∆ήµο Κέρκυρας για λογαριασµό του
δεύτερου Συµβαλλόµενου ∆ήµου Λευκάδας, στο πλαίσιο των πράξεων «Προµήθεια εξοπλισµού
πυροπροστασίας» και «Προµήθεια χερσαίων & πλωτών οχηµάτων για την αντιµετώπιση εκτάκτων
αναγκών τοπικού πληθυσµού» του ως άνω εγκεκριµένου ΟΣΑΜΝ.
Ειδικότερα, ο ∆ήµος Κέρκυρας ενεργώντας για λογαριασµό του ∆ήµου Λευκάδας στη διοικητική
αρµοδιότητα του οποίου ανήκει το Μικρό Νησί Κάλαµος, θα προµηθευτεί τον ανωτέρω εξοπλισµό,
τον οποίο θα παραδώσει στο ∆ήµο Λευκάδας προς χρήση, λειτουργία και ωφέλεια του Νησιού
Κάλαµος.

ΑΡΘΡΟ 2
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Προγραµµατική Σύµβαση περιέχει:
-

Άρθρο 3: Σκοπός της Σύµβασης
Άρθρο 4: Ισχύς και ∆ιάρκεια
Άρθρο 5: ∆ικαιώµατα - Υποχρεώσεις των Συµβαλλοµένων – Χρονοδιάγραµµα
Εκτέλεσης
Άρθρο 6: Προϋπολογισµός & Τρόπος Χρηµατοδότησης
Άρθρο 7: Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύµβασης
Άρθρο 8: Φορέας Υλοποίησης του έργου
Άρθρο 9: Ρήτρες
Άρθρο 10: Νοµικό Πλαίσιο
Άρθρο 11: Επίλυση ∆ιαφορών
Άρθρο 12: Τροποποίηση της Σύµβασης

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σκοπός της σύµβασης είναι η υλοποίηση των παρακάτω προµηθειών:
• «Προµήθεια Μηχανήµατος θραύσης και τεµαχισµού ξύλων Καλάµου (60.000€)»
• «Προµήθεια ταχύπλοου σκάφους για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών Καλάµου»
(225.000€)»
• «Προµήθεια οχήµατος τύπου VAN για χρήση ασθενοφόρου Καλάµου» (75.000€),
συνολικού προϋπολογισµού 360.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) στο πλαίσιο
της υλοποίησης του ΟΣΑΜΝ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
ΑΡΘΡΟ 4
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Η προγραµµατική σύµβαση ισχύει από την ηµέρα της υπογραφής της από τα συµβαλλόµενα µέρη
και λήγει 31/12/2015.
ΑΡΘΡΟ 5
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώµατα:
5.1. Ο ∆ήµος Κέρκυρας αναλαµβάνει:
• Να ενεργεί ως ∆ικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου,
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•

•

•
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•
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Να απασχολεί και να διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό µε τα απαραίτητα και ανάλογα
προσόντα, προκειµένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρµόδια Ενδιάµεση
∆ιαχειριστική Αρχή Π.Ι.Ν.
Να συνεργαστεί µε τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης
Πράξης και την υποβολή του στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Π.Ι.Ν και να προβαίνει στις
απαιτούµενες τροποποιήσεις του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών
∆ελτίων Υποέργων.
Να υπογράψει ως ∆ικαιούχος 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 ∆ιαχείρισης.
Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισµών.
Να διενεργεί τις διαδικασίες επιλογής Αναδόχου, 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 υπογράφει και να παρακολουθεί τις σχετικές συµβάσεις.
Να παραλαµβάνει το φυσικό αντικείµενο του έργου.
Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαµβάνει βάσει των σχετικών
συµβάσεων.
Να παρακολουθεί τις χρηµατορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωµές.
Να διενεργεί τις πληρωµές προς τον Ανάδοχο.
Να µεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία µε
τον ∆ήµο Λευκάδας.
Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Λευκάδας) τη χρηµατοδότηση του Έργου
µεριµνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηµατοδότησης και για την ετήσια
κατανοµή πιστώσεων.

5.2. Ο ∆ήµος Λευκάδας 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.
• Να παρέχει στο ∆ήµο Κέρκυρας τις αναγκαίες πληροφορίες και µελέτες που έχει στη διάθεσή
του και να συνεργάζεται µαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης
Πράξης.
• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύµβασης
σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας .
• Να παρέχει έγκαιρα στο ∆ήµο Κέρκυρας την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά µε
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
• Να προβαίνει στις απαιτούµενες ενέργειες για τη διασφάλιση της οµαλής χρηµατοδότησης
του Έργου, στην περίπτωση που ο ∆ήµος Κέρκυρας δεν έχει δική του ΣΑΕ
• 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 ∆ήµο Κέρκυρας για την ενηµέρωση του κοινού και την προβολή του
Έργου.
5.3. Ο ∆ήµος Κέρκυρας υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει την προµήθεια του ανωτέρω
εξοπλισµού το αργότερο έως τις 31/12/2015.
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
3.1. Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση των ανωτέρω προµηθειών της παρούσας
προγραµµατικής σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 360.000,00 € Ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµοσθεί µε τη σύµφωνη γνώµη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής
Π.Ι.Ν . (Ο ∆ήµος Κέρκυρας δεν µπορεί να αναλάβει συµβατικές δεσµεύσεις έναντι τρίτων, που
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υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση από τον ∆ήµο
Λευκάδας) .
Η χρηµατοδότηση των παραπάνω προβλέπεται να γίνει από το ΠΕΠ ∆ΕΠΙΝ 2007-2013 στο
πλαίσιο του εγκεκριµένου Επιχειρησιακού Σχεδίου (ΟΣΑΜΝ).
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την υπογραφή της σύµβασης, συστήνεται 3µελής επιτροπή αποτελούµενη από:
1. Έναν (1) εκπρόσωπο του ∆ήµου Κέρκυρας µε τον αναπληρωτή του
2. ∆ύο (2) εκπροσώπους του ∆ήµου Λευκάδας µε τους αναπληρωτές τους.
Έργο της επιτροπής είναι η αξιολόγηση και παρακολούθηση των έργων, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία για το σκοπό αυτό ενέργεια. Η επιτροπή βεβαιώνει την τήρηση και πρόοδο των όρων της
παρούσας Σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 8
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Φορέας υλοποίησης των έργων (προµηθειών) είναι ο ∆ήµος Κέρκυρας.
ΑΡΘΡΟ 9
ΡΗΤΡΕΣ
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
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η προγραµµατική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Νόµου 3852/2010.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και 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 της Κέρκυρας.
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύµβασης απαιτείται έγγραφη συµφωνία, η οποία
θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µερών.
Η παρούσα σύµβαση υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία πήραν από ένα έκαστος
των συµβαλλόµενων µερών και το τρίτο θα κοινοποιηθεί στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Π.Ι.Ν..
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το
∆ήµο Κέρκυρας

Για το
∆ήµο Λευκάδας

Κωνσταντίνος Νικολούζος
∆ήµαρχος

Κωνσταντίνος Χ. ∆ρακονταειδής
∆ήµαρχος
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2. Ορίζει ως τακτικά µέλη της επιτροπής παρακολούθησης της σύµβασης, τους δηµοτικούς
συµβούλους, κ.κ. Τριλίβα Χρήστο και Γιαννιώτη Οδυσσέα, µε αναπληρωτές τους δηµοτικούς
συµβούλους κ.κ. Χαλικιά Ευάγγελο και Βλάχο Ευστάθιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.142/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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