ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 6ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 72
Στη Λευκάδα σήµερα στις 6 του µηνός Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
14:00, 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. 6209/1-4-2015 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).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1.
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
1. Γεωργάκης Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
2.
Κοντογεώργης Ηλίας
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3.
Καρφάκη Μαριάννα
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
Σκληρός Παναγιώτης
5. Λώλη Γεωργία
5.
Αραβανής Βασίλειος
6. Κούρτης Φίλιππος
6.
Καββαδάς Αθανάσιος
7. Σέρβος Κων/νος
7.
Γράψας Αθανάσιος
8. Πολίτης Σπυρίδων
8.
9. Βλάχος Κων/νος
9.
10. Γκογκάκης Γρηγόριος
10.
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
11.
Η πρόσκληση δόθηκε στον
12. Κατηφόρης Χρήστος
12. ∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
13. Γαζής Πάνος
13. που ήταν παρών.
14. Φίλιππας Γεώργιος
14.
15. Θερµός Ευάγγελος
15.
16. Βλάχος Ευστάθιος
16.
Ο ∆.Σ. κ. Κοντογεώργης Ηλίας,
ου
17. Παπαδόπουλος Ανδρέας
17. προσήλθε πριν την συζήτηση του 2
18. Γιαννιώτης Οδυσσέας
18. θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
19. Τριλίβας Χρήστος
19.
Ο ∆.Σ. κ. Μαργέλης Σπυροπάνος,
20. Μαργέλης Σπυροπάνος
20. αποχώρησε πριν την συζήτηση του
ου
21. Κατωπόδη Ευανθία
21. 3 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
22. Βικέντιος Νικόλαος
22.
Ο ∆.Σ. κ. Γληγόρης Κων/νος,
23. Ζουριδάκης Ευτύχιος
23. αποχώρησε πριν την συζήτηση του
ου
24. Σκληρός Φίλιππος
24. 5 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
25. Σταµατέλου ∆ήµητρα
25.
Ο ∆.Σ. κ. Τριλίβας Χρήστος,
26. Γληγόρης Κων/νος
26. αποχώρησε πριν την συζήτηση του
27.
27. 7ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
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 έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 2ο εκτός ηµερήσιας διάταξης της αρ. 6ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
«Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Λευκάδας και
Π.Ι.Ν. του έργου: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήµαρχος
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Μετά από πρόταση του Προέδρου του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι επτά
(27) ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος σχετικά µε
έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Λευκάδας και Π.Ι.Ν. του έργου:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιδήµαρχος κ. Κων/νος Σέρβος, ο οποίος είπε:
«Το παραπάνω πρόγραµµα αφορά την µελέτη – ανάλυση των ενεργειακών απαιτήσεων κτηρίων
- εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούνται από δηµόσιους φορείς, και εύρεσης µεθόδων µείωσης
αυτών ή αντικατάστασης µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προχώρησε στη σύσταση εθελοντικής οµάδας εργασίας µε σκοπό
την υλοποίηση του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ”
Περιληπτικά το παραπάνω έργο αφορά µία ολοκληρωµένη προκήρυξη – µελέτη
µε τους εξής άξονες:
Η αποτύπωση των ενεργειακών αναγκών κάθε νησιού. Θα καταγραφούν όλες οι µορφές
ενέργειας που χρησιµοποιούνται στις δηµόσιες εγκαταστάσεις, στα Ιόνια, δηλαδή σε
ηλεκτρικό ρεύµα αλλά και σε πετρέλαιο. ( καταγραφή σε κάθε κτήριο των ενεργειακών
σήµερα καταναλώσεων και των µελλοντικών αναγκών)
Καταγραφή όλου του δικτύου φωτισµού των οδών που είναι στην δικαιοδοσία της
Περιφέρειας και µε προγραµµατική σύµβαση µε τους δήµους και των δηµοτικών δρόµων.
( ρολόγια ∆ΕΗ, κατανάλωση ρεύµατος κ.α.)
Επιλογή κτηρίων - εγκαταστάσεων που χρήζουν ενεργειακής αναβάθµισης, στο σύνολο της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων µε θέσπιση οικονοµοτεχνικών κριτήριων , προκειµένου να
επιλεγούν τα καταλληλότερα κτήρια για την ένταξή τους σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα.
Συνολικά ο αριθµός των κτιρίων δεν θα υπερβαίνει τα τριάντα ( 30 ) σε όλα τα Ιόνια.
Προτάσεις για αναβάθµιση της ενεργειακής πολιτικής των Ιονίων Νήσων, µε χρήση
φωτοβολταϊκών συστηµάτων
Ο ∆ήµος Λευκάδας πρέπει να προχωρήσει σε έγκριση από το ∆.Σ. του σχεδίου προγραµµατικής
σύµβασης του παραπάνω έργου για υλοποίησή του στα κτίρια – εγκαταστάσεις και ∆ηµοτικούς
δρόµους .
Το κοινό πλαίσιο συνεργασίας των δύο φορέων αναφέρεται αναλυτικά στο σχέδιο της
προγραµµατικής σύµβασης, και το τεχνικό περιεχόµενο αναφέρεται πιο αναλυτικά στην τεχνική
έκθεση µε τίτλο “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ”.
Η έγκριση από το ∆.Σ. της 6/4/2015 του σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης κρίνεται ως
επείγουσα λόγω του ότι θα πρέπει να προηγείται της συνεδρίασης του Περιφερειακού
Συµβουλίου για το θέµα αυτό που θα γίνει µέσα στον µήνα Απρίλιο .
Κατόπιν των παραπάνω
Εισηγούµαι
Την έγκριση του σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου και της Π.Ι.Ν. για το έργο
“ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ” η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Στα πλαίσια του έργου:
“Ενεργειακό αποτύπωµα Ιονίων Νήσων’’
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Συµβαλλόµενοι:

1.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
2.∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
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Στην Κέρκυρα σήµερα τα ακόλουθα µέρη :
1.Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, που εδρεύει στην Κέρκυρα, Αλυκές Ποταµού, µε ΑΦΜ
997913715, νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κ.
Θεόδωρο Γαλιατσάτο
2.Ο ∆ήµος Λευκάδας, που εδρεύει στην Λευκάδα, µε ΑΦΜ 997916281, νόµιµα
εκπροσωπούµενος από τον ∆ήµαρχο Λευκάδας, κ. ∆ρακονταειδή Κωνσταντίνο
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟ∆ΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
ΆΡΘΡΟ 1ο: ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύµβαση είναι προγραµµατική και έλαβε υπόψη:
τον N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης
το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων
Α

το Π∆ 147/2010 (ΦΕΚ 240 /27-12-2010): «Οργανισµός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»,
Τα άρθρα 21 και 22 του Ν.2362/95, της τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα
21 και 23 του Ν.3871/2010,
Το Π.∆. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από της ∆ιατάκτες,
Την υπ’ αριθµ. …………. (Α∆Α:……………..) απόφαση Π.Σ. Ιονίων Νήσων µε την οποία
εγκρίθηκε η πρόθεση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την µελέτη – ανάλυση των
ενεργειακών απαιτήσεων και η εξεύρεση µεθόδων µείωσης αυτών ή αντικατάστασης µε
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
την υπ’ αριθµ. .../2015 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου περί έγκρισης σύναψης
προγραµµατικής σύµβασης.
την υπ’ αριθµ. .../2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας περί έγκρισης
σύναψης προγραµµατικής σύµβασης.
Στο περιεχόµενη της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης περιλαµβάνονται:
Προοίµιο
Αντικείµενο της σύµβασης
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων
Προϋπολογισµός – πόροι χρηµατοδότησης του έργου
Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης
•Παραδοτέα
•Σύσταση και ρόλος της Κοινής επιτροπής
•Τελικές διατάξεις
ΆΡΘΡΟ 2ο: ΠΡΟΟΙΜΙΟ
2.1
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Οι διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες σε ενέργεια, που ο
σύγχρονος τρόπος ζωής επιβάλλει, οδηγούν σε µια τάση αυξηµένης κατανάλωσης των
υπαρχόντων ενεργειακών πόρων, που µακροπρόθεσµα δηµιουργούν κίνδυνο για εµφάνιση
αρνητικού ισοζυγίου ενεργειακής προσφοράς – ζήτησης, καθώς και αυξηµένες οικονοµικές
απαιτήσεις. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχοντας συναισθανθεί την ευθύνη της για την προστασία
των ενεργειακών πόρων, καταβάλλει έµπρακτα κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθολογική
διαχείριση των αποθεµάτων στην περιοχή ευθύνης της. Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής
πολιτικής της ευρωπαϊκής ένωσης, για οικονοµία στην κατανάλωση ενέργειας προβλέπονται
κονδύλια για την µελέτη – βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων – εγκαταστάσεων που
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χρησιµοποιούνται από δηµόσιους φορείς. Στην Περιφέρειά µας υπάρχουν πολλά δηµόσια κτήρια
και εγκαταστάσεις που λόγω «ηλικίας» κακής συντήρησης, σχεδιασµού κ.α. παρουσιάζουν
υψηλή κατανάλωση ενέργειας.
2.2
ο ∆ήµος Λευκάδας : Ο ∆ήµος Λευκάδας σύµφωνα µε τον N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-62010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης», Άρθρο 94 Πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων σε συνάρτηση µε το Άρθρο 75
(ν.3463/2006) έχει τις εξής συγκεκριµένες αρµοδιότητες :
•Η απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και η ανέγερση
σχολικών κτιρίων.
•Η µελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου αρµοδιότητας δήµου.
•Η εκπόνηση κυκλοφοριακών µελετών, καθώς και η µελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών
σήµανσης, σηµατοδότησης και ηλεκτροφωτισµού του οδικού δικτύου του δήµου
Το συγκεκριµένο έργο εντάσσεται στη διαδικασία συµβολής για την επίτευξη των παραπάνω
στόχων, αφού στοχεύει:
•Στην όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αυτονοµία
•Στην αποδέσµευση από την αγορά πετρελαίου
•Στην εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (στόχος Ε.Ε. για το
2020)
•Στην αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης (στόχος Ε.Ε. για το 2020)

2.3Κοινό πλαίσιο συνεργασίας των φορέων: Το πλαίσιο συνεργασίας αφορά στην :
•Αποτύπωση των ενεργειακών αναγκών της Λευκάδας. Οι ανάγκες αυτές θα εκτιµηθούν στο
σύνολο αλλά και σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους, π.χ. όταν παρουσιάζονται οι µέγιστες
ανάγκες. Επίσης θα καταγραφούν όλες οι µορφές ενέργειας που χρησιµοποιούνται στις δηµόσιες
εγκαταστάσεις, δηλ. σε ηλ/κο ρεύµα αλλά και σε πετρέλαιο (καταγραφή σε κάθε κτίριο των
ενεργειακών σήµερα καταναλώσεων και των µελλοντικών αναγκών)
•Καταγραφή όλου του δικτύου ηλεκτροφωτισµού του οδικού δικτύου δικαιοδοσίας της Περιφέρειας
(επαρχιακό, εθνικό) αλλά του δηµοτικού οδικού δικτύου.
•Επιλογή κτιρίων- εγκαταστάσεων που χρήζουν ενεργειακής αναβάθµισης.
•Μελέτη & εκτέλεση έργων ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων (σχολείων, δηµοσίων κτιρίων,
αθλητικών εγκαταστάσεων κ.α.).
•Μελέτη & εκτέλεση έργων ενεργειακής αναβάθµισης τόσο στο δηµοτικό, όσο και στο επαρχιακό &
εθνικό οδικό δίκτυο.
ο

ΆΡΘΡΟ 3 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ” θα
γίνει :
•Αποτύπωση των ενεργειακών αναγκών της Λευκάδας. Οι ανάγκες αυτές θα εκτιµηθούν στο
σύνολο αλλά και σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους, π.χ. όταν παρουσιάζονται οι µέγιστες
ανάγκες. Επίσης θα καταγραφούν όλες οι µορφές ενέργειας που χρησιµοποιούνται στις δηµόσιες
εγκαταστάσεις, δηλ. σε ηλ/κο ρεύµα αλλά και σε πετρέλαιο (καταγραφή σε κάθε κτίριο των
ενεργειακών σήµερα καταναλώσεων και των µελλοντικών αναγκών)
•Καταγραφή όλου του δικτύου ηλεκτροφωτισµού του οδικού δικτύου δικαιοδοσίας της Περιφέρειας
(επαρχιακό, εθνικό) αλλά του δηµοτικού οδικού δικτύου.
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•Επιλογή κτιρίων- εγκαταστάσεων που χρήζουν ενεργειακής αναβάθµισης (κατόπιν συνεργασίας
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων µε το ∆ήµο Λευκάδας).
•Εκπόνηση µελετών (µε τεύχη δηµοπράτησης) για κτίρια ή τµήµατα του οδικού δικτύου που θα
επιλεγούν.
•Εκτέλεση έργων & προµηθειών µε σκοπό την ενεργειακή αναβάθµιση στο σύνολο των
υποδοµών για τις οποίες θα έχουν εκπονηθεί οι αντίστοιχες µελέτες .
Με βάσει τα παραπάνω, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα προβεί στην σύνταξη των µελετών –
τευχών δηµοπράτησης, και τη δηµοπράτηση των απαραίτητων έργων ενεργειακής αναβάθµισης
των σχολικών κέντρων, των κτιρίων ∆ιοίκησης αλλά και του οδικού δικτύου της Λευκάδας, τόσο
της αρµοδιότητάς της όσο και αυτών που είναι αρµοδιότητας του ∆ήµου άλλων δηµοσίων φορέων
και θα της παραχωρηθεί η αρµοδιότητα µελέτης & εκτέλεσης των σχετικών εργασιών.
Η προτεραιότητα εκτέλεσης των εργασιών θα προσδιορισθεί κατόπιν συνεργασίας της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων µε το ∆ήµο Λευκάδας .
ο

4.1

ΆΡΘΡΟ 4 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναλαµβάνει:
•Την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας, όταν και όπου παραστεί ανάγκη, έτσι ώστε το
συγκεκριµένο έργο να υλοποιηθεί έγκαιρα και σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του.
•Την εποπτεία της υλοποίησης της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης και τον τελικό
έλεγχο σύµφωνα µε όσα έχουν προγραµµατισθεί και συµφωνηθεί.
•Να συνεργαστεί µε το ∆ήµο της Λευκάδας, για τον ορισµό Επιστηµονικής Επιτροπής
παρακολούθησης
•Να ορίσει τρεις εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή του Άρθρου 8 της παρούσης
Π.Σ.

4.2

Ο ∆ήµος Λευκάδας αναλαµβάνει:
•Να παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για την εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών από
την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, για τα κτήρια και το οδικό δίκτυο αρµοδιότητάς του.
•Να παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για την εκτέλεση των έργων στα κτίρια αρµοδιότητάς
του ή το τµήµα του οδικού δικτύου που θα επιλεγούν από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
•Να συνδράµει, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, µε το τεχνικό του δυναµικό στην ενίσχυση
των προσπαθειών που θα καταβάλει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την έντεχνη και άρτια
επίτευξη του τελικού στόχου.
•Την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας, όταν και όπου παραστεί ανάγκη, έτσι ώστε το
συγκεκριµένο έργο να υλοποιηθεί έγκαιρα και σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του.
•Να συνεργασθεί µε την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στην παροχή όλων των απαιτούµενων
πληροφοριών για την άρτια επιστηµονική υλοποίηση του έργου. ∆ηλ.
oΠαροχή στοιχείων για κτίρια αρµοδιότητός του (σχολικά κτίρια κ.α.) στα οποία θα
περιλαµβάνονται ενδεικτικά κατόψεις, όψεις τοµές, τοπογραφικά διαγράµµατα, στοιχεία
καταναλώσεων ρεύµατος, πετρελαίου κ.α.
oΠαροχή στοιχείων για το οδικό δίκτυο αρµοδιότητάς του στα οποία θα περιλαµβάνονται
ενδεικτικά στοιχεία καταναλώσεων ρεύµατος, µήκος δικτύου, παροχές κ.α.
•Να συµβάλλει στη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων που θα χρειαστούν
κατά την υλοποίηση των διαφόρων φάσεων του έργου και την παροχή κάθε διευκόλυνσης
•Να ορίσει δύο εκπροσώπους της στην Κοινή Επιτροπή του Άρθρου 8 της παρούσης Π.Σ
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ΆΡΘΡΟ 5ο: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Περιοχή εφαρµογής της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης είναι η διοικητική
περιφέρεια Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας/∆ήµος Λευκάδας, στην οποία θα
εκτελεστεί το Έργο, για τα οποία αυτή καταρτίζεται.
ο

ΆΡΘΡΟ 6 : ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
6.1
Από την υπογραφή της παρούσας προγραµµατικής και µέχρι τη λήξη του έργου, ήτοι
τέσσερις (4) µήνες.
6.2
Η σύµβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί µε την ΟΛΙΚΗ παράδοση και παραλαβή των
παραδοτέων από την αρµόδια επιστηµονική επιτροπή η οποία θα ορισθεί µε απόφαση της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και την Κοινή Επιτροπή του άρθρου 8 της παρούσας Π.Σ.
6.3
Η διάρκεια της σύµβασης µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µε αιτιολογηµένη απόφαση της
Κοινής Επιτροπής, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
ο

ΆΡΘΡΟ 7 : ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Με την παρούσα η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει µελέτες &
έργα ενεργειακής αναβάθµισης σε σχολικά συγκροτήµατα, κτίρια διοίκησης ή τµήµατα του οδικού
δικτύου. Το σύνολο των ερευνών, εκθέσεων & συµπερασµάτων θα διατεθεί και στους δύο
αντισυµβαλλόµενους.
ΆΡΘΡΟ 8ο: ΣΥΣΤΑΣΗ /ΡΟΛΟΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
8.1
Για την παρακολούθηση της πορείας του έργου συγκροτείται µε την παρούσα Π.Σ. Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) µε έδρα την Λευκάδα που αποτελείται από πέντε (5) µέλη
που ορίζονται ως εξής:
•Τρεις (3) µέλη από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, µε απόφαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου του. Το ένα από αυτά τα µέλη αποτελεί και τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Π..
•∆ύο (2) µέλη από το ∆ήµο Λευκάδας τα οποία ορίζονται από το ∆.Σ. του ∆ήµου
Λευκάδας.
8.2
Έργο της Κ.Ε.Π. είναι η εποπτεία της σωστής και οµαλής υλοποίησης του έργου, η τήρηση
του χρονοδιαγράµµατος και των άλλων όρων της παρούσης Π.Σ., καθώς επίσης και η λήψη
αποφάσεων για κάθε ζήτηµα που τυχόν δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα Π.Σ. Ειδικότερα:
•Παρακολουθεί την πορεία του αντικειµένου της Π.Σ. σύµφωνα µε τους όρους αυτής.
•Ελέγχει την οµαλή και σωστή υλοποίηση των αντικειµένων της Π.Σ..
•Εισηγείται στους συµβαλλόµενους κάθε µέτρο που κρίνει σκόπιµο ότι θα συνεισφέρει
στην καλύτερη εκτέλεση του προγράµµατος.
•Εγκρίνει την παράταση της χρονικής διάρκειας της Π.Σ. εφόσον αυτό αιτιολογηµένα
απαιτηθεί και σύµφωνα µε τους όρους αυτής.
8.3
Η Κ.Ε.Π. συγκαλείται από τον Πρόεδρό της µε γραπτή πρόσκληση που κοινοποιείται
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµέρα της συνεδρίασης. Για την
πραγµατοποίηση της κάθε συνεδρίασης απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον τριών (3) µελών της,
από τα οποία τουλάχιστον ένα από κάθε αντισυµβαλλόµενο. Η Κ.Ε.Π. συνεδριάζει οπωσδήποτε
µετά το πέρας της κάθε φάσης του έργου, αλλά και κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο για την
οµαλή ροή του προγράµµατος. Η Κ.Ε.Π. συνέρχεται και έκτακτα όταν το ζητήσουν τρία (3) µέλη
της και αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία.
ο

ΆΡΘΡΟ 9 : ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Καµία τροποποίηση της παρούσας Π.Σ. δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που
υπογράφεται από εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µερών ή εξουσιοδοτηµένους σύµφωνα µε
το νόµο. Η επίλυση τυχόν διαφορών µεταξύ των συµβαλλοµένων θα γίνεται από την Κοινή
Επιτροπή του άρθρου 8 της παρούσας Π.Σ. Οι διαφορές που προκύπτουν από τη σύµβαση και
δεν διακανονίζονται µε φιλικό τρόπο µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και θα επιλύονται από τα
αρµόδια δικαστήρια Κέρκυρας.
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Άπαντα τα παραπάνω, συνοµολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και
προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφηκε σήµερα ... ... 2015 στην
ΚΕΡΚΥΡΑ σε τρία (3 πρωτότυπα αντίγραφα και πήρε κάθε συµβαλλόµενο µέρος από ένα._
Για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης προτείνονται τα παρακάτω µέλη:
Από τον κ. ∆ήµαρχο, ο κ. Σέρβος Κων/νος, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του τον κ. Φίλιππα
Γεώργιο.
Από τον κ. Μαργέλη Σπυροπάνο, ως τακτικό µέλος, η κα Καρφάκη Μαριάννα.
Από τον κ. Ζουριδάκη Ευτύχιο, ως αναπληρωµατικό µέλος ο κ. Σκληρός Φίλιππος.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. κατά πλειοψηφία, µε είκοσι έξι
(26) ψήφους υπέρ και ένα (1) λευκό του κ. Γληγόρη Κων/νου, αποφασίζει:
Την έγκριση του σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου και της Π.Ι.Ν. για
το έργο “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ”, ως κατωτέρω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Στα πλαίσια του έργου:
“Ενεργειακό αποτύπωµα Ιονίων Νήσων’’

Συµβαλλόµενοι:

1.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
2.∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
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Στην Κέρκυρα σήµερα τα ακόλουθα µέρη :
1.Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, που εδρεύει στην Κέρκυρα, Αλυκές Ποταµού, µε ΑΦΜ
997913715, νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κ.
Θεόδωρο Γαλιατσάτο
2.Ο ∆ήµος Λευκάδας, που εδρεύει στην Λευκάδα, µε ΑΦΜ 997916281, νόµιµα
εκπροσωπούµενος από τον ∆ήµαρχο Λευκάδας, κ. ∆ρακονταειδή Κωνσταντίνο
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟ∆ΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
ΆΡΘΡΟ 1ο: ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύµβαση είναι προγραµµατική και έλαβε υπόψη:
τον N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης
το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων
Α

το Π∆ 147/2010 (ΦΕΚ 240 /27-12-2010): «Οργανισµός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»,
Τα άρθρα 21 και 22 του Ν.2362/95, της τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα
21 και 23 του Ν.3871/2010,
Το Π.∆. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από της ∆ιατάκτες,
Την υπ’ αριθµ. …………. (Α∆Α:……………..) απόφαση Π.Σ. Ιονίων Νήσων µε την οποία
εγκρίθηκε η πρόθεση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την µελέτη – ανάλυση των
ενεργειακών απαιτήσεων και η εξεύρεση µεθόδων µείωσης αυτών ή αντικατάστασης µε
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
την υπ’ αριθµ. .../2015 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου περί έγκρισης σύναψης
προγραµµατικής σύµβασης.
την υπ’ αριθµ. .../2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας περί έγκρισης
σύναψης προγραµµατικής σύµβασης.
Στο περιεχόµενη της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης περιλαµβάνονται:
Προοίµιο
Αντικείµενο της σύµβασης
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων
Προϋπολογισµός – πόροι χρηµατοδότησης του έργου
Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης
•Παραδοτέα
•Σύσταση και ρόλος της Κοινής επιτροπής
•Τελικές διατάξεις
ΆΡΘΡΟ 2ο: ΠΡΟΟΙΜΙΟ
2.1
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Οι διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες σε ενέργεια, που ο
σύγχρονος τρόπος ζωής επιβάλλει, οδηγούν σε µια τάση αυξηµένης κατανάλωσης των
υπαρχόντων ενεργειακών πόρων, που µακροπρόθεσµα δηµιουργούν κίνδυνο για εµφάνιση
αρνητικού ισοζυγίου ενεργειακής προσφοράς – ζήτησης, καθώς και αυξηµένες οικονοµικές
απαιτήσεις. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχοντας συναισθανθεί την ευθύνη της για την προστασία
των ενεργειακών πόρων, καταβάλλει έµπρακτα κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθολογική
διαχείριση των αποθεµάτων στην περιοχή ευθύνης της. Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής
πολιτικής της ευρωπαϊκής ένωσης, για οικονοµία στην κατανάλωση ενέργειας προβλέπονται
κονδύλια για την µελέτη – βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων – εγκαταστάσεων που
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χρησιµοποιούνται από δηµόσιους φορείς. Στην Περιφέρειά µας υπάρχουν πολλά δηµόσια κτήρια
και εγκαταστάσεις που λόγω «ηλικίας» κακής συντήρησης, σχεδιασµού κ.α. παρουσιάζουν
υψηλή κατανάλωση ενέργειας.
2.2
ο ∆ήµος Λευκάδας : Ο ∆ήµος Λευκάδας σύµφωνα µε τον N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-62010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης», Άρθρο 94 Πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων σε συνάρτηση µε το Άρθρο 75
(ν.3463/2006) έχει τις εξής συγκεκριµένες αρµοδιότητες :
•Η απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και η ανέγερση
σχολικών κτιρίων.
•Η µελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου αρµοδιότητας δήµου.
•Η εκπόνηση κυκλοφοριακών µελετών, καθώς και η µελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών
σήµανσης, σηµατοδότησης και ηλεκτροφωτισµού του οδικού δικτύου του δήµου
Το συγκεκριµένο έργο εντάσσεται στη διαδικασία συµβολής για την επίτευξη των παραπάνω
στόχων, αφού στοχεύει:
•Στην όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αυτονοµία
•Στην αποδέσµευση από την αγορά πετρελαίου
•Στην εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (στόχος Ε.Ε. για το
2020)
•Στην αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης (στόχος Ε.Ε. για το 2020)

2.4Κοινό πλαίσιο συνεργασίας των φορέων: Το πλαίσιο συνεργασίας αφορά στην :
•Αποτύπωση των ενεργειακών αναγκών της Λευκάδας. Οι ανάγκες αυτές θα εκτιµηθούν στο
σύνολο αλλά και σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους, π.χ. όταν παρουσιάζονται οι µέγιστες
ανάγκες. Επίσης θα καταγραφούν όλες οι µορφές ενέργειας που χρησιµοποιούνται στις δηµόσιες
εγκαταστάσεις, δηλ. σε ηλ/κο ρεύµα αλλά και σε πετρέλαιο (καταγραφή σε κάθε κτίριο των
ενεργειακών σήµερα καταναλώσεων και των µελλοντικών αναγκών)
•Καταγραφή όλου του δικτύου ηλεκτροφωτισµού του οδικού δικτύου δικαιοδοσίας της Περιφέρειας
(επαρχιακό, εθνικό) αλλά του δηµοτικού οδικού δικτύου.
•Επιλογή κτιρίων- εγκαταστάσεων που χρήζουν ενεργειακής αναβάθµισης.
•Μελέτη & εκτέλεση έργων ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων (σχολείων, δηµοσίων κτιρίων,
αθλητικών εγκαταστάσεων κ.α.).
•Μελέτη & εκτέλεση έργων ενεργειακής αναβάθµισης τόσο στο δηµοτικό, όσο και στο επαρχιακό &
εθνικό οδικό δίκτυο.
ο

ΆΡΘΡΟ 3 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ” θα
γίνει :
•Αποτύπωση των ενεργειακών αναγκών της Λευκάδας. Οι ανάγκες αυτές θα εκτιµηθούν στο
σύνολο αλλά και σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους, π.χ. όταν παρουσιάζονται οι µέγιστες
ανάγκες. Επίσης θα καταγραφούν όλες οι µορφές ενέργειας που χρησιµοποιούνται στις δηµόσιες
εγκαταστάσεις, δηλ. σε ηλ/κο ρεύµα αλλά και σε πετρέλαιο (καταγραφή σε κάθε κτίριο των
ενεργειακών σήµερα καταναλώσεων και των µελλοντικών αναγκών)
•Καταγραφή όλου του δικτύου ηλεκτροφωτισµού του οδικού δικτύου δικαιοδοσίας της Περιφέρειας
(επαρχιακό, εθνικό) αλλά του δηµοτικού οδικού δικτύου.
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•Επιλογή κτιρίων- εγκαταστάσεων που χρήζουν ενεργειακής αναβάθµισης (κατόπιν συνεργασίας
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων µε το ∆ήµο Λευκάδας).
•Εκπόνηση µελετών (µε τεύχη δηµοπράτησης) για κτίρια ή τµήµατα του οδικού δικτύου που θα
επιλεγούν.
•Εκτέλεση έργων & προµηθειών µε σκοπό την ενεργειακή αναβάθµιση στο σύνολο των
υποδοµών για τις οποίες θα έχουν εκπονηθεί οι αντίστοιχες µελέτες .
Με βάσει τα παραπάνω, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα προβεί στην σύνταξη των µελετών –
τευχών δηµοπράτησης, και τη δηµοπράτηση των απαραίτητων έργων ενεργειακής αναβάθµισης
των σχολικών κέντρων, των κτιρίων ∆ιοίκησης αλλά και του οδικού δικτύου της Λευκάδας, τόσο
της αρµοδιότητάς της όσο και αυτών που είναι αρµοδιότητας του ∆ήµου άλλων δηµοσίων φορέων
και θα της παραχωρηθεί η αρµοδιότητα µελέτης & εκτέλεσης των σχετικών εργασιών.
Η προτεραιότητα εκτέλεσης των εργασιών θα προσδιορισθεί κατόπιν συνεργασίας της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων µε το ∆ήµο Λευκάδας .
ο

4.1

ΆΡΘΡΟ 4 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναλαµβάνει:
•Την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας, όταν και όπου παραστεί ανάγκη, έτσι ώστε το
συγκεκριµένο έργο να υλοποιηθεί έγκαιρα και σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του.
•Την εποπτεία της υλοποίησης της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης και τον τελικό
έλεγχο σύµφωνα µε όσα έχουν προγραµµατισθεί και συµφωνηθεί.
•Να συνεργαστεί µε το ∆ήµο της Λευκάδας, για τον ορισµό Επιστηµονικής Επιτροπής
παρακολούθησης
•Να ορίσει τρεις εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή του Άρθρου 8 της παρούσης
Π.Σ.

4.2

Ο ∆ήµος Λευκάδας αναλαµβάνει:
•Να παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για την εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών από
την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, για τα κτήρια και το οδικό δίκτυο αρµοδιότητάς του.
•Να παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του για την εκτέλεση των έργων στα κτίρια αρµοδιότητάς
του ή το τµήµα του οδικού δικτύου που θα επιλεγούν από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
•Να συνδράµει, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, µε το τεχνικό του δυναµικό στην ενίσχυση
των προσπαθειών που θα καταβάλει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την έντεχνη και άρτια
επίτευξη του τελικού στόχου.
•Την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας, όταν και όπου παραστεί ανάγκη, έτσι ώστε το
συγκεκριµένο έργο να υλοποιηθεί έγκαιρα και σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του.
•Να συνεργασθεί µε την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στην παροχή όλων των απαιτούµενων
πληροφοριών για την άρτια επιστηµονική υλοποίηση του έργου. ∆ηλ.
oΠαροχή στοιχείων για κτίρια αρµοδιότητός του (σχολικά κτίρια κ.α.) στα οποία θα
περιλαµβάνονται ενδεικτικά κατόψεις, όψεις τοµές, τοπογραφικά διαγράµµατα, στοιχεία
καταναλώσεων ρεύµατος, πετρελαίου κ.α.
oΠαροχή στοιχείων για το οδικό δίκτυο αρµοδιότητάς του στα οποία θα περιλαµβάνονται
ενδεικτικά στοιχεία καταναλώσεων ρεύµατος, µήκος δικτύου, παροχές κ.α.
•Να συµβάλλει στη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων που θα χρειαστούν
κατά την υλοποίηση των διαφόρων φάσεων του έργου και την παροχή κάθε διευκόλυνσης
•Να ορίσει δύο εκπροσώπους της στην Κοινή Επιτροπή του Άρθρου 8 της παρούσης Π.Σ
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ΆΡΘΡΟ 5ο: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Περιοχή εφαρµογής της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης είναι η διοικητική
περιφέρεια Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας/∆ήµος Λευκάδας, στην οποία θα
εκτελεστεί το Έργο, για τα οποία αυτή καταρτίζεται.
ο

ΆΡΘΡΟ 6 : ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
6.1
Από την υπογραφή της παρούσας προγραµµατικής και µέχρι τη λήξη του έργου, ήτοι
τέσσερις (4) µήνες.
6.2
Η σύµβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί µε την ΟΛΙΚΗ παράδοση και παραλαβή των
παραδοτέων από την αρµόδια επιστηµονική επιτροπή η οποία θα ορισθεί µε απόφαση της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και την Κοινή Επιτροπή του άρθρου 8 της παρούσας Π.Σ.
6.3
Η διάρκεια της σύµβασης µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µε αιτιολογηµένη απόφαση της
Κοινής Επιτροπής, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
ο

ΆΡΘΡΟ 7 : ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Με την παρούσα η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει µελέτες &
έργα ενεργειακής αναβάθµισης σε σχολικά συγκροτήµατα, κτίρια διοίκησης ή τµήµατα του οδικού
δικτύου. Το σύνολο των ερευνών, εκθέσεων & συµπερασµάτων θα διατεθεί και στους δύο
αντισυµβαλλόµενους.
ΆΡΘΡΟ 8ο: ΣΥΣΤΑΣΗ /ΡΟΛΟΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
8.1
Για την παρακολούθηση της πορείας του έργου συγκροτείται µε την παρούσα Π.Σ. Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) µε έδρα την Λευκάδα που αποτελείται από πέντε (5) µέλη
που ορίζονται ως εξής:
Τρεις (3) µέλη από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, µε απόφαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου του. Το ένα από αυτά τα µέλη αποτελεί και τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Π..
∆ύο (2) µέλη από το ∆ήµο Λευκάδας τα οποία ορίζονται από το ∆.Σ. του ∆ήµου Λευκάδας
τα οποία είναι:
1. Κων/νος Σέρβος, µε αναπληρωτή του τον Γεώργιο Φίλιππα.
2. Καρφάκη Μαριάννα, µε αναπληρωτή της τον Σκληρό Φίλιππο.
8.2
Έργο της Κ.Ε.Π. είναι η εποπτεία της σωστής και οµαλής υλοποίησης του έργου, η τήρηση
του χρονοδιαγράµµατος και των άλλων όρων της παρούσης Π.Σ., καθώς επίσης και η λήψη
αποφάσεων για κάθε ζήτηµα που τυχόν δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα Π.Σ. Ειδικότερα:
•Παρακολουθεί την πορεία του αντικειµένου της Π.Σ. σύµφωνα µε τους όρους αυτής.
•Ελέγχει την οµαλή και σωστή υλοποίηση των αντικειµένων της Π.Σ..
•Εισηγείται στους συµβαλλόµενους κάθε µέτρο που κρίνει σκόπιµο ότι θα συνεισφέρει
στην καλύτερη εκτέλεση του προγράµµατος.
•Εγκρίνει την παράταση της χρονικής διάρκειας της Π.Σ. εφόσον αυτό αιτιολογηµένα
απαιτηθεί και σύµφωνα µε τους όρους αυτής.
8.3
Η Κ.Ε.Π. συγκαλείται από τον Πρόεδρό της µε γραπτή πρόσκληση που κοινοποιείται
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµέρα της συνεδρίασης. Για την
πραγµατοποίηση της κάθε συνεδρίασης απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον τριών (3) µελών της,
από τα οποία τουλάχιστον ένα από κάθε αντισυµβαλλόµενο. Η Κ.Ε.Π. συνεδριάζει οπωσδήποτε
µετά το πέρας της κάθε φάσης του έργου, αλλά και κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο για την
οµαλή ροή του προγράµµατος. Η Κ.Ε.Π. συνέρχεται και έκτακτα όταν το ζητήσουν τρία (3) µέλη
της και αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία.
ΆΡΘΡΟ 9ο: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Καµία τροποποίηση της παρούσας Π.Σ. δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που
υπογράφεται από εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µερών ή εξουσιοδοτηµένους σύµφωνα µε
το νόµο. Η επίλυση τυχόν διαφορών µεταξύ των συµβαλλοµένων θα γίνεται από την Κοινή
Επιτροπή του άρθρου 8 της παρούσας Π.Σ. Οι διαφορές που προκύπτουν από τη σύµβαση και
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δεν διακανονίζονται µε φιλικό τρόπο µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και θα επιλύονται από τα
αρµόδια δικαστήρια Κέρκυρας.
Άπαντα τα παραπάνω, συνοµολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και
προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφηκε σήµερα ... ... 2015 στην
ΚΕΡΚΥΡΑ σε τρία (3 πρωτότυπα αντίγραφα και πήρε κάθε συµβαλλόµενο µέρος από ένα._
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 72/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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