ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 4ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 44
Στη Λευκάδα σήµερα στις 9 του µηνός Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
17:30, 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. 4134/4-3-2015 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
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Ευστάθιος
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Λώλη Γεωργία

Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.

Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (31) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 2ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 4ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση Σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφερειακής Ένωσης
∆ήµων Ιονίων Νήσων και ∆ήµου Λευκάδας για την στήριξη της πράξης «Προώθηση Ευρυζωνικών
Υπηρεσιών και Εφαρµογών µε χρήση Wi-Fi HOT SPOTS
στη γεωγραφική περιοχή της
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας».
Εισηγητής: Αµαλία Φραγκούλη, Πρ/νη Αυτοτ. Τµήµ. Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης & Πληροφορικής
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Η κα Αµαλία Φραγκούλη, Πρ/µένη του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής του ∆ήµου Λευκάδας, εισηγούµενη το θέµα, διάβασε στο ∆ηµ.
Συµβούλιο την εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής:
«Με το αριθµ. 437/2014 έγγραφο της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Ιονίων Νήσων (ΠΕ∆.Ι.Ν.)
µας διαβιβάστηκε η µε αριθµ. 8-2α/6-11-2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής που
αφορά την έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της ΠΕ∆ Ι.Ν. και του ∆ήµου
Λευκάδας στο πλαίσιο λειτουργίας της πράξης: «Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και
Εφαρµογών µε χρήση Wi-Fi HOT SPOTS στην ΤΕ∆Κ Νοµού Λευκάδας". Σύµφωνα µε το Π∆
75/2011 µεταξύ των καταστατικών σκοπών της ΠΕ∆ συγκαταλέγονται: "…β) η προαγωγή του
θεσµού του πρώτου βαθµού αυτοδιοίκησης ….η) η συνεργασία µε όργανα και φορείς της τοπικής
και περιφερειακής αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών και
χωρών.. ιβ) η ενίσχυση και υποστήριξη πρωτοβουλιών που ενδυναµώνουν την αποκέντρωση και
την τοπική ανάπτυξη και οικονοµία".
Η ΠΕ∆ ΙΝ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ψηφιακή Σύγκλιση υλοποίησε το έργο
«Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Εφαρµογών µε χρήση Wi-Fi HOT SPOTS στην ΤΕ∆Κ
Νοµού Λευκάδας». Με στόχο η ΠΕ∆ ΙΝ να εξασφαλίσει την οµαλή και συνεχή λειτουργία των
νησίδων ασύρµατης πρόσβασης στην γεωγραφική περιοχή του ∆ήµου Λευκάδας που συµβάλλουν
στην λειτουργικότητα της ανωτέρω πράξης προτείνουµε:
1) την έγκριση υπογραφής της συνηµµένης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της ΠΕ∆ I.N. και
του ∆ήµου Λευκάδας
2) τον ορισµό ενός (1) εκπροσώπου του ∆ήµου µε τον αναπληρωτή του στην κοινή επιτροπή
παρακολούθησης σύµφωνα µε την Προγραµµατική Σύµβαση.»
Στη συνέχεια ο κ. Γκογκάκης Γρηγόρης, πρότεινε ως εκπρόσωπο του ∆ήµου, στην ανωτέρω
επιτροπή, την κα Αµαλία Φραγκούλη, µε αναπληρώτριά της την κα Μιχελή Ακριβούλα, πρ/µένη και
υπάλληλο του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του ∆ήµου
Λευκάδας, αντίστοιχα.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα
αποφασίζει:
1.Την έγκριση υπογραφής της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της ΠΕ∆ I.N. και του ∆ήµου
Λευκάδας, η οποία έχει ως εξής:
ΠΡΟ ΓΡΑΜ Μ ΑΤΙ ΚΗ Σ ΥΜ ΒΑΣ Η
του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007
Με τ α ξ ύ
τ η ς « ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗΣ ΕΝΩ Σ ΗΣ ∆ ΗΜ Ω Ν Ι Ο ΝΙ Ω Ν ΝΗΣ Ω Ν»
και
τ ο υ « ∆ ΗΜ Ο Υ ΛΕΥΚΑ∆ ΑΣ »
γ ι α την Πρά ξη

« Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Εφαρµογών µε χρήση Wi-Fi HOT SPOTS στην
γεωγραφική περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας»
»

Λευκάδα, … Μαρτίου 2015
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
« Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Εφαρµογών µε χρήση Wi-Fi HOT SPOTS στην
»
γεωγραφική περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας»
Στη Λευκάδα, σήµερα την … Μαρτίου 2015, µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων :
1.

Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Ιονίων Νήσων (ΠΕ∆ ΙΝ), η οποία θα αποκαλείται στο
εξής χάριν συντοµίας ως «ΠΕ∆ ΙΝ», που εδρεύει στην οδό Νικηφόρου Θεοτόκη 154,
ΤΚ 49100, Κέρκυρα, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Παρίση Αλέξανδρο,
Πρόεδρο της ΠΕ∆ ΙΝ και ∆ήµαρχο Κεφαλονιάς.

2.

∆ήµο Λευκάδας, ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντοµίας
«∆ΗΜΟΣ», που εδρεύει στην οδό Τζεβελέκη Αντώνιου, στο ∆ιοικητήριο Λευκάδας,
ΤΚ, 31100, Λευκάδα, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. ∆ρακονταειδή
Κωνσταντίνο, ∆ήµαρχο Λευκάδας.

Έχοντας υπόψη την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω
διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα
το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού.
2. Την υπ΄ αριθµό 8-2α/06.11.2014 Απόφαση του ∆.Σ. της ΠΕ∆ ΙΝ και την υπ΄ αριθµό
…/2015 Απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Λευκάδας που αφορούν την έγκριση του
σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης και την υπογραφή της.
συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η ΠΕ∆ ΙΝ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ψηφιακή Σύγκλιση προγραµµατίζει την
συντήρηση του έργου « Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Εφαρµογών µε χρήση Wi-Fi HOT
» , η οποία θα αναφέρεται
SPOTS στην γεωγραφική περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας»
στο εξής χάριν συντοµίας «το Έργο».

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση ευρυζωνικών εφαρµογών και υπηρεσιών µέσω νησίδων
ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης (WiFi HotSpots/HotZones) στη γεωγραφική περιοχή του
∆ήµου Λευκάδας.
Για το σκοπό αυτό έχει υλοποιηθεί δίκτυο ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης αποτελούµενο από
πολυσηµειακές (Point to Multipoint) ζεύξεις όπως και ζεύξεις σηµείο προς σηµείο (Point to Point),
επιτυγχάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη κάλυψη ευρύτερων περιοχών οι οποίες χαρακτηρίζονται είτε
από υψηλή επισκεψιµότητα (εµπορικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, πλατείες κλπ) ή από έλλειψη
βασικών ευρυζωνικών υποδοµών (ADSL).
Το ασύρµατο δίκτυο θα παρέχει δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο πολιτών και επισκεπτών της
περιοχής όπως και εξειδικευµένες υπηρεσίες και εφαρµογές. Επιπλέον θα υποστηρίζει την παροχή
διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρµογών όπως VoIP και VoD ενώ θα διασυνδεθεί µε τα υφιστάµενα
πληροφοριακά συστήµατα του ∆ήµου µε σκοπό την παροχή επιπλέον υπηρεσιών προς πολίτες και
φορείς αλλά και την ανάπτυξη νέων εφαρµογών και υπηρεσιών.
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Με στόχο η ΠΕ∆ ΙΝ να εξασφαλίσει την οµαλή και συνεχή λειτουργία των νησίδων ασύρµατης
πρόσβασης στην γεωγραφική περιοχή του ∆ήµου Λευκάδας, τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν,
κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007 στη σύναψη της παρούσας
Προγραµµατικής Σύµβασης, µε την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους
για την εκτέλεση του αντικειµένου της.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί η εξασφάλιση της
αδιάκοπτης λειτουργίας των νησίδων ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης (WiFi
HotSpots/HotZones) στη γεωγραφική περιοχή του ∆ήµου Λευκάδας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας
σύµβασης ο ∆ήµος Λευκάδας αναλαµβάνει τις παρακάτω ενέργειες:
1)

Να διαθέσει προς την ΠΕ∆ ΙΝ την άδεια για την εγκατάσταση γραµµών ευρυζωνικής
πρόσβασης (VDSL ή ADSL) µε static ip, ανά νησίδα πρόσβασης

2)

Να διαθέσει προς την ΠΕ∆ ΙΝ την άδεια για την εγκατάσταση του απαραίτητου
ασύρµατου εξοπλισµού για την σωστή κάλυψη των ασύρµατων νησίδων

3)

Να παρέχει ένα τουλάχιστον άτοµο ανά δηµοτική ενότητα για την εκπαίδευση στην ορθή
λειτουργία του συστήµατος

4)

Να αναφέρει βλάβες και προβλήµατα που µπορούν να δηµιουργηθούν κατά την διάρκεια
λειτουργίας του συστήµατος µε σκοπό η ΠΕ∆ ΙΝ να αναλάβει την αποκατάσταση της
βλάβης

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώµατα:
2.1. Η ΠΕ∆ ΙΝ αναλαµβάνει:
2.1.1
2.1.2

Την συντήρηση του δικτύου.
Την µόνιµη παροχή γραµµών adsl ή vdsl internet µε σταθερή ip στα κεντρικά σηµεία
αναµετάδοσης του δικτύου, λόγω αδυναµίας παροχής των γραµµών από το ∆ήµο
2.1.3 Την εκπαίδευση του προσωπικού των πρώην Καποδιστριακών ∆ήµων (Λευκάδας,
Απολλωνίων, Ελλοµένου, Καρυάς και Σφακιωτών) που ορίζονται υπεύθυνοι
παρακολούθησης της λειτουργίας του έργου για κάθε δηµοτική ενότητα, οι οποίοι ορίζονται
από την δηµοτική αρχή.
2.1.4 Να συνεργάζεται, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, µε τον ∆ήµο, και στο πλαίσιο
του ρόλου και των δυνατοτήτων της, να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια και υποστήριξη για
την άρτια εκπλήρωση του αντικειµένου της.
2.1.5 Να ορίσει έναν (1) τακτικό εκπρόσωπό του µε τον αναπληρωτή του στην «Επιτροπή
Παρακολούθησης» του άρθρου 6 της παρούσας.
2.2. Ο ∆ήµος αναλαµβάνει:
2.2.1
2.2.2

Τον ορισµό υπευθύνων παρακολούθησης λειτουργίας του έργου ανά ∆ηµοτική Ενότητα, οι
οποίοι θα φροντίζουν για την αδιάλειπτη παροχή των προσφερόµενων υπηρεσιών στους
πολίτες. (σταθερή ηλεκτροδότηση-internet)
Την υποχρέωση παροχής ηλεκτροδότησης στα κτίρια που έχει πραγµατοποιηθεί η
µετεγκατάσταση των κεραιών σε χώρους αρµοδιότητας του ∆ήµου, ύστερα από τις
υποδείξεις της ∆ηµοτικής Αρχής.
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2.2.3

Να συνεργάζεται, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, µε την ΠΕ∆ ΙΝ και, στο
πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων του, να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια και
υποστήριξη για την άρτια εκπλήρωση του αντικειµένου της.
2.2.4 Να ορίσει ένα (1) τακτικό εκπρόσωπό του µε τον αναπληρωτή του στην «Επιτροπή
Παρακολούθησης» του άρθρου 6 της παρούσας.
ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση του Έργου της προγραµµατικής είναι µηδέν.

ΑΡΘΡΟ 4
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγει µε
την λήξη της ∆ηµοτικής θητείας.
.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης συστήνεται όργανο µε την
επωνυµία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», µε έδρα τη Λευκάδα.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:
•

τον εκπρόσωπο της ΠΕ∆ ΙΝ, τον κ. Περδικάρη Αθανάσιο, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος
της Επιτροπής µε αναπληρωτή του, τον κ Κωνσταντίνο ∆ρακονταειδή.

•

τον εκπρόσωπο του ∆ήµου, κ……………, µε αναπληρωτή του, κ. …………………

•

τον υπεύθυνο του έργου από την ΠΕ∆ ΙΝ, κ. Σταµατέλλο Νίκο, υπάλληλο της ΠΕ∆ ΙΝ.

•

τον υπεύθυνο του έργου από τον ∆ήµο κ. ………….., υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.

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 προγραµµατικής
σύµβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς
τα αρµόδια όργανα των συµβαλλοµένων µερών κάθε αναγκαίου µέτρου και ενέργειας για την
υλοποίηση της παρούσας.
1. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση
αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα µέλη της εγκαίρως
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.
2. 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.
3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι µήνες και έκτακτα όταν το
ζητήσει εγγράφως ένα από τα µέλη της. Κάθε µέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
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µπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από
τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εµπλεκόµενα στην υλοποίηση του αντικειµένου της
σύµβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα
µέλη αφού υπογραφούν .
4. 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.
5.
6. Οι λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής, θα καθορισθούν µε αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 6
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 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007 ο ∆ήµος ευθύνεται καθ’ όλη
τη διάρκεια της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης έναντι της ΠΕ∆ ΙΝ για την καλή
εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον µε την ΠΕ∆ ΙΝ.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο ∆ήµος εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως την ΠΕ∆ ΙΝ έναντι των τρίτων κατά την
ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της µεταβίβασης της αρµοδιότητας υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 9
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 έδρας της ΠΕ∆ ΙΝ.
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύµβασης είναι δυνατή η
απασχόληση προσωπικού της ΠΕ∆ ΙΝ στον ∆ήµο αποκλειστικά για τις ανάγκες του
συγκεκριµένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της
ΠΕ∆ ΙΝ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο ∆ήµο η υποκατάστασή του από τρίτο για την
υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο ∆ήµος ευθύνεται για κάθε πταίσµα
του τρίτου έναντι της ΠΕ∆ ΙΝ, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του ∆ήµου.
11.2 Πνευµατικά δικαιώµατα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα
συνταχθούν από το ∆ήµο (και τους προστηθέντες και αντισυµβαλλοµένους του) στο πλαίσιο
εκτέλεσης της παρούσας Σύµβασης και των συµβάσεων που θα υπογράψει ο ∆ήµος στο
πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία της ΠΕ∆ ΙΝ, 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 στην ΠΕ∆ ΙΝ
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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 στην
ΠΕ∆ ΙΝ χωρίς την καταβολή αµοιβής.
11.3 Εµπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή
λύση αυτής, ο ∆ήµος αναλαµβάνει την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους,
συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της ΠΕ∆ ΙΝ, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που
θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης γίνεται
µόνον εγγράφως µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών.
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 ∆ιαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ»
2. Ορίζει την κα Αµαλία Φραγκούλη, µε αναπληρώτριά της την κα Μιχελή Ακριβούλα, πρ/µένη και
υπάλληλο του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του ∆ήµου
Λευκάδας αντίστοιχα, στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης σύµφωνα µε την Προγραµµατική
Σύµβαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 44/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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