ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 15ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 265/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Ιουλίου του έτους 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 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. 14917/23-7-2019 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
Γρηγόρη Ασπασία (Αντιπρόεδρος)
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2
∆ρακονταειδής Κων/νος
2
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κούρτης Φίλιππος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κακλαµάνη Αναστασία
5
Σέρβος Κων/νος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Πολίτης Σπυρίδων
6
Κατωπόδη Ευανθία
7
Βλάχος Κων/νος
7
Βικέντιος Νικόλαος
8
Κοντοµίχης Ευάγγελος
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Αρβανίτης Σπυρίδων
9
Αραβανής Βασίλειος
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
Ζουριδάκης Ευτύχιος
11
Φίλιππας Γεώργιος
11
Καββαδάς Θωµάς
12
Θερµός Ευάγγελος
12
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
13
Βλάχος Ευστάθιος
13
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
14
Παπαδόπουλος Ανδρέας
14
15
Γιαννιώτης Οδυσσέας
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Μήτσουρας Πέτρος
17
18
Σκληρός Φίλιππος
18
κ. Νικητάκη Μάρκο, που ήταν παρών.
19
Γληγόρης Κων/νος
19
20
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
20
Προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Γρηγόρη Ασπασία
21
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
21
λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Γκογκάκη Γρηγόρη.
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
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 ένα (21) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν επτά (7) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, ήταν παρών στην έναρξη της Συνεδρίασης και κατά την συζήτηση των ανακοινώσεωνου
ερωτήσεων και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Θερµός Ευάγγελος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 1 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 15ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Π.Ε. Λευκάδας της Π.Ι.Ν. και του ∆ήµου
Λευκάδας για το έργο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΤΩΝ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ".
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, ∆ήµαρχος

1

Ύστερα από πρόταση του ∆ηµάρχου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα µε είκοσι (20) ψήφους,
αποφασίζει την συζήτηση θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης, για έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ Π.Ε. Λευκάδας της Π.Ι.Ν. και του ∆ήµου Λευκάδας για το έργο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΤΩΝ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ". λόγω του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ.
7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, είπε τα εξής:
Για το θέµα πρέπει να ληφθεί απόφαση ∆.Σ. επειδή οι αθλοπαιδιές στη Τ.Κ. Καρυωτών έχουν καταστεί
επικίνδυνες και χρήζουν άµεσης αποκατάστασης.
Στα πλαίσια της ενίσχυσης και αναβάθµισης του ∆ήµου µας στον τοµέα του Αθλητισµού υποβάλλουµε προς έγκριση
το επισυναπτόµενο σχέδιο προγραµµατικής σύµβασης ενισχύοντας το ∆ήµο µας ως φορέα αθλητικής, πολιτιστικής
και κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης του τόπου και ενισχύοντας τις απαραίτητες υποδοµές για τη σωστή και
οργανωµένη επιστηµονικά και µε σύγχρονα µέσα ανάπτυξης της άθλησης των πολιτών.
Ειδικότερα, µε την παρούσα προγραµµατική σύµβαση καθορίζεται το βασικό πλαίσιο συµφωνίας των
συµβαλλόµενων µερών και προσδιορίζονται τα µέσα, οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης αυτής της συµφωνίας,
που έχει σκοπό έναν ακόµη κρίκο στην αλυσίδα των ευκαιριών αθλητισµού των δηµοτών µας, µε την ενεργητική και
συντονισµένη παρέµβαση των συµβαλλοµένων.
Η Π.Ε. Λευκάδας της Π.Ι.Ν. ορίζεται ως Φορέας Χρηµατοδότησης και Προϊσταµένη Αρχή και αναλαµβάνει την
υποχρέωση καταβολής µέχρι του ύψους των εγκεκριµένων πιστώσεων δηλαδή τη διενέργεια των πληρωµών στους
δικαιούχους αναδόχους του έργου µε την προσκόµιση όλων των νόµιµων παραστατικών στις αρµόδιες υπηρεσίες
της.
Ο ∆ήµος Λευκάδας ορίζεται ως Κύριος του έργου, ο οποίος έχει την ευθύνη παροχής όλων των απαραίτητων
διευκολύνσεων για την εκτέλεσή του
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € µε το Φ.Π.Α. και θα χρηµατοδοτηθεί από
πιστώσεις της ΠΙΝ, ως υποέργο του έργου ΣΑΕΠ 522 "Απόκατάσταση Βατότητας οδοστρωµάτων οδικού δικτύου της
ΠΙΝ".
Η ισχύς της Προγραµµατικής Σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγει µε την εξάντληση
του εγκεκριµένου ποσού, µε δυνατότητα παράτασης εάν απαιτηθεί .
Θέτω 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 οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι (20) ψήφους αποφασίζει:
1. Την έγκριση του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης, ως κατωτέρω:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Συντήρηση – Αποκατάσταση Περιοχής Αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Καρυώτών Λευκάδας».
Στη Λευκάδα σήµερα την …....../…...../2019, τα ακόλουθα συµβαλλόµενα µέρη:
1. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, που εδρεύει στην Κέρκυρα Αλυκές Ποταµιού Τ.Κ. 41100, αποκαλούµενη στη συνέχεια για
συντοµία ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ και εκπροσωπείται στην παρούσα από τον Περιφερειάρχη, κο Θεόδωρο Γαλιατσάτο που
ενεργεί στην παρούσα δυνάµει της υπ’ αριθµ. …..../2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ιονίων Νήσων, που ενέκρινε
το σχέδιο της παρούσας.
2. Ο ∆ήµος Λευκάδος, που εδρεύει στην Λευκάδα (∆ιοικητήριο) Τ.Κ. 31100, αποκαλούµενος στη συνέχεια για συντοµία ΚΥΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΝΟΜΟ και εκπροσωπείται στην παρούσα από τον ∆ήµαρχο Λευκάδος, κ. Μάρκος
Νικητάκης που ενεργεί στην παρούσα δυνάµει της υπ’ αριθµ. ..…/ 2019 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας, που
ενέκρινε το σχέδιο της παρούσας.
Συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται την παρούσα προγραµµατική σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 100 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 286 του N.3852/2010.
ο

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η παρούσα Σύµβαση περιέχει τα παρακάτω άρθρα:

1. Περιεχόµενα
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2. Προοίµιο
3. Σκοπός και Αντικείµενο της Σύµβασης
4. Προϋπολογισµός – Πόροι – Ποσό Χρηµατοδότησης
5. ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων
6. Επιτροπή Παρακολούθησης
7. ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραµµα της σύµβασης
8. Ενδεχόµενες τροποποιήσεις
9. Ρήτρες
10. Επίλυση ∆ιαφορών
11. Τελικές ∆ιατάξεις
ο

ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Οι εδώ συµβαλλόµενοι έχοντας υπ’ όψιν :
Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010), σύµφωνα µε το οποίο επιτρέπεται η υπογραφή προγραµµατικών
συµβάσεων µεταξύ των αιρετών Περιφερειών και των ∆ήµων της χώρας.
Το 179 του Ν. 4555/2018.
3. Την αριθ. 105-10/2019 Απόφαση Π.Σ. 5η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετησίου Προγράµµατος ∆ράσης 2019- τροποποίηση
κατανοµής υποέργων Εργων Π.∆.Ε., όπου εντάχθηκε το έργο «Συντήρηση – Αποκατάσταση Περιοχής Αθλοπαιδιών στην Τ.Κ.
Καρυώτών Λευκάδας» είναι υποέργο του έργου ΣΑΕΠ 522 “ Αποκατάσταση Βατότητας οδοστρωµάτων οδικού δικτύου της ΠΙΝ
“.
ο

ΑΡΘΡΟ 3
Σκοπός και Αντικείµενο της Σύµβασης
Σκοπός της σύµβασης, είναι να ασφαλτοστρωθεί το γήπεδο της Τ.Κ. Καρυωτών , να τοποθετηθούν πόρτα στην είσοδο του
γηπέδου , συρµατόπλεγµα , λάµπες προβολέων, δίχτυ τέννις κλπ. Το γήπεδο είναι ένας χώρος άθλησης που λείπει από την ∆.Κ.
Αντικείµενο της Σύµβασης είναι η :«Συντήρηση – Αποκατάσταση Περιοχής Αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Καρυωτών Λευκάδας ».
ο

ΑΡΘΡΟ 4
Προϋπολογισµός – Πόροι – Ποσό Χρηµατοδότησης
Το κόστος του έργου θα φτάσει στις 20.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) και προέρχεται από πιστώσεις της ΠΙΝ,
είναι υποέργο του έργου ΣΑΕΠ 522 “ Αποκατάσταση Βατότητας οδοστρωµάτων οδικού δικτύου της ΠΙΝ “.
Στις ανωτέρω πιστώσεις συµπεριλαµβάνονται τα γενικά και ειδικά έξοδα της Π. Ε. Λευκάδος, οι φόροι, καθώς και οι εισφορές
στα κάθε είδους Ταµεία και κρατήσεις που την βαρύνουν.
ο

ΑΡΘΡΟ 5
∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών
Ο ∆ήµος Λευκάδας:
1. Θα παρέχει όλες τις διευκολύνσεις προκειµένου να πραγµατοποιηθεί το έργο.
2. Θα εξασφαλίσει και υποδείξει τα όρια του γηπέδου, όπως και την πρόσβαση σε αυτό
Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της Π.Ι.Ν.:
1. Θ’ αναλάβει µε τις υπηρεσίες της, όλες τις απαραίτητες ενέργειες να δηµοπρατήσει, συµβασιοποιήσει και να εκτελέσει το έργο
µέχρι και την οριστική παραλαβή του.
2. Θ’ αναλάβει τη συνολική χρηµατοδότηση του έργου.
ο

ΑΡΘΡΟ 6
Επιτροπή παρακολούθησης
Για την όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, την υλοποίηση των στόχων της
Προγραµµατικής Σύµβασης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συγκροτείται Επιτροπή
Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής:
•
Πρόεδρος ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας
•
Ένα (1) µέλος προερχόµενα από την αιρετή Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας
•
Ένα (1) µέλος προερχόµενα από τον ∆ήµο Λευκάδας.
•
Χρέη Γραµµατέα θα εκτελεί υπάλληλος που θα ορίσει η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα παρακολουθεί την εκτέλεση του προγράµµατος και των όρων της παρούσης
Προγραµµατικής Σύµβασης και θα συνεδριάζει ανάλογα µε τις ανάγκες των δράσεων.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής τηρούνται και φυλάσσονται στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.
ο

ΑΡΘΡΟ 7
∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραµµα της Σύµβασης
Η ισχύς της προγραµµατικής Σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγει µετά την παραλαβή του έργου.
Μπορεί δε να παραταθεί, εφόσον η ανάγκη ολοκλήρωσης της το απαιτήσει.
Το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύµβασης. Η επιτροπή θα
συνεδριάζει µε την παρουσία όλων των µελών της τουλάχιστον µία (1) φορά το χρόνο και οποτεδήποτε άλλοτε κριθεί αναγκαίο.
∆ιευκρινίζεται ότι στο προαναφερθέν χρονοδιάγραµµα δεν περιλαµβάνονται χρόνοι τυχόν εγκρίσεων από αρµόδιες Υπηρεσίες,
οι οποίοι θα επιµηκύνουν ανάλογα την διάρκεια της Σύµβασης.
Με την παραλαβή του έργου, θα συνταχθεί πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής και από την υπογραφή αυτού η παρούσα
σύµβαση λύεται και ουδεµία περαιτέρω υποχρέωση έχει η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας έναντι του ∆ήµου Λευκάδας.
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ο

ΑΡΘΡΟ 8
Ενδεχόµενες τροποποιήσεις
Κάθε µορφή τροποποίησης της παρούσας είναι δυνατόν να γίνει, εφόσον κριθεί αναγκαίο κατά την εκτέλεση του
Προγράµµατος, ύστερα από νεώτερη έγγραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών. Καµία τροποποίηση της Προγραµµατικής
Σύµβ. δεν αναγνωρίζεται χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των νοµίµων εκπροσώπων των συµβαλλοµένων µερών.
Η µη άσκηση δικαιωµάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων, η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη σύµβαση αυτή ή η
καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει η παρούσα, από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως
παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από δικαιώµατα ούτε απαλλαγή από υποχρέωσή τους ούτε αναγνώριση δικαιωµάτων στα
συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την παρούσα σύµβαση.
Τα συµβαλλόµενα µέρη βεβαιώνουν την αναγκαιότητα της υλοποίησης της έργου.
ο

ΑΡΘΡΟ 9
Ρήτρες
Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να εφαρµόζουν τους όρους της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης. Η παράβαση
οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης - που θεωρούνται όλοι σηµαντικοί - ή η παράβαση του
νόµου ή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη, δίνει το δικαίωµα στο άλλο να
ζητήσει κάθε θετική ή αποθετική ζηµία. Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης µπορεί να επιβάλλονται
µε αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης οι ακόλουθες ρήτρες:
Α) Σύσταση εφαρµογής των όρων της σύµβασης
Β) Αποζηµίωση για τη ζηµία που έχει επέλθει από τη µη εφαρµογή των όρων.
ο

ΑΡΘΡΟ 10
Επίλυση διαφορών
Οποιαδήποτε αµφισβήτηση ως προς την ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης επιλύεται από Τριµερή Επιτροπή, στην
οποία θα συµµετέχουν:
•
•

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων ή ο Νόµιµος Αναπληρωτής του ως Πρόεδρος.
Από ένας εκπρόσωπος για κάθε συµβαλλόµενο µέρος από τον ∆ήµο Λευκάδας και την Π.Ε. Λευκάδας.

Ρητά συµφωνείται ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής αυτής είναι υποχρεωτικές για τα συµβαλλόµενα µέρη.
ο

ΑΡΘΡΟ 11
Τελικές ∆ιατάξεις
Το έργο µετά την περαίωσή του από τον Ανάδοχο και την παραλαβή του, θα περιέρχεται κατά πλήρες δικαίωµα κυριότητας,
νοµής και κατοχής, στον ∆ήµο Λευκάδος.
Λόγω του κοινωνικού σκοπού του έργου, η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ουδεµία αµοιβή θα
λάβει για τις προσφερόµενες υπηρεσίες της.
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και προς απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η
σύµβαση αυτή, υπογράφεται σε τρία (3) αντίτυπα, κατά τα ακόλουθα:
Τα συµβαλλόµενα µέρη
Για την Π.Ι.Ν.

Για τον ∆ήµο Λευκάδος»

2 Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της σύµβασης και οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 265/2019.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ
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