ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξ. 11/13 πλεδξίαζεο
ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΛΔΤΚΑΓΑ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 105
ηε Λεπθάδα ζήκεξα ζηηο 15 ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2013, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα
19.00 ήξζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Λεπθάδαο, ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 9406/114-2013 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη
δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α΄87).
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Απνπζίαδαλ

Αξαβαλήο Διεπζέξηνο -Πξόεδξνο
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Πεηνύζε-θηαδά Εσίηζα
Αξαβαλήο Αλδξέαο
Ρόθθνο ηπιηαλόο
Βηθέληηνο Νηθόιανο
νύλδηαο Πξαμηηέιεο
Γαδήο Αλαζηάζηνο
Αξαβαλήο ππξίδσλ
άληα Μαθξή Αηθαηεξίλε
ίδεξεο Αληώληνο
Μαθξπγηώξγνπ Νίθε
Γηαλλνύηζνο Πέηξνο
Γεσξγάθεο Βαζίιεηνο
Ενπξηδάθεο Δπηύρηνο
ώινο Φώηηνο
Πεληεζπίηεο Νηθόιανο
Καξηάλνο Ησάλλεο
Μεζζήλε Κεξαζνύια

Καξβνύλεο ππξίδσλ
Βεξγίλεο Ξελνθώλ
Λάδαξε Πελειόπε
Μεζζήλεο Ησάλλεο
Φίιηππαο Γεώξγηνο
Αξαβαλήο Γεξάζηκνο
Νηθεηάθεο Μάξθνο
Καββαδάο Αζαλάζηνο
Βιάρνο ππξίδσλ
Γξαθνληαεηδήο Κσλ/λνο
Μειάο Βαζίιεηνο
ηξαγαιηλόο Βαζίιεηνο
Μαξγέιεο Γεώξγηνο
Γαβξίιεο Γεκήηξηνο
Μπξαληδνπθάθεο Νηθόιανο

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
Ζ πξόζθιεζε δόζεθε ζην Γήκαξρν
θ.Κώζηα Αξαβαλή, πνπ ήηαλ παξώλ.
ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο βξέζεθαλ
παξόληα 29 κέιε.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, ν Πξόεδξνο άξρηζε ηελ ζπλεδξίαζε.
Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη Α.Καββαδάο, Β.Μειάο, Β.ηξαγαιηλόο, Γ.Μαξγέιεο, Γ.Γαβξίιεο,
Κ.Γξαθνληαεηδήο, Μ.Νηθεηάθεο, Γ.Φίιηππαο, Ν.Μπξαληδνπθάθεο, Γ.Αξαβαλήο θαη .Βιάρνο
απνρώξεζαλ κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο Αλαθνηλώζεσλ-Δξσηήζεσλ.
ΘΔΜΑ 5ν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο αξ. 11/13 πλεδξίαζεο ηνπ Γ..
Απόθαζε Γ.. γηα έγθξηζε ππνγξαθήο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν.
3852/2010 κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο θαη ηνπ Γήκνπ Ηζάθεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο
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«Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ» θαη εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ
Λεπθάδαο, ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ κε ηίηιν «Οινθιεξσκέλε Παξέκβαζε ζηα
Μηθξά Νεζηά ηεο Π.Η.Ν.» - Άμνλαο 1 «Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ
πεξηβάιινληνο», Καηεγνξία Πξάμεο 1.1 «Πξάμεηο πνπ απνζθνπνύλ ζηε βειηίσζε ηεο
δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ».
Δηζεγεηήο: ώινο Φώηηνο, Αληηδήκαξρνο
Ο Αληηδήκαξρνο, θ.Φώηηνο ώινο, εηζεγνύκελνο ην ζέκα, είπε ζην Γ..:
ε

ζπλέρεηα

ηεο

ππ’

αξηζκ.

πξση.

868/6-5-2012

απόθαζεο

έγθξηζεο

ηνπ

Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ κε ηίηιν «Οινθιεξσκέλε Παξέκβαζε ζηα Μηθξά Νεζηά ηεο Π.Η.Ν.»,
όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. πξση. 1826/1-8-2012 απόθαζε ηεο Δλδηάκεζεο
Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ θαζώο επίζεο θαη ηνπ από 14.03.2013/
3νπ Πξαθηηθνύ ηεο Σνπηθήο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο
ΔΙΗΓΟΤΜΑΙ
1) Σελ έγθξηζε ππνγξαθήο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν. 3852/2010
κε ην Γήκν Ηζάθεο, γηα ηελ ππνβνιή θαη πινπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο «Πξνκήζεηα
απηνθηλνύκελνπ ζαξώζξνπ, ρωξεηηθόηεηαο 2m3» πξνϋπνινγηζκνύ 90.000,00 € ζην
πιαίζην ηεο πξάμεο «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ δηαρείξηζεο απνξξηκκάηωλ» από ην Γήκν
Λεπθάδαο,
2) Σελ παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ζηνλ Γήκαξρν Λεπθάδαο θ. Κσλζηαληίλν Αξαβαλή γηα ηελ
ππνγξαθή νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ είλαη απαξαίηεην (αίηεζε ρξεκαηνδόηεζεο, ηερληθό δειηίν
πξνηεηλόκελεο πξάμεο, ζύκθσλν απνδνρήο ησλ όξσλ ηεο απόθαζεο έληαμεο πξάμεο, θ.ιπ),
ζύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε.
3) Σνλ νξηζκό ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο σο ππεύζπλν ηεο παξαπάλσ πξάμεο.
Μεηά ηα παξαπάλσ θαη δηαινγηθή ζπδήηεζε, ην Γ..

αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ

παξαπάλσ εηζήγεζε,
Οκόθωλα απνθαζίδεη
1) Σελ έγθξηζε ππνγξαθήο ηεο παξαθάησ πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο ηνπ άξζξνπ 100
ηνπ Ν. 3852/2010 κε ην Γήκν Ηζάθεο, γηα ηελ ππνβνιή θαη πινπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο
«Πξνκήζεηα
90.000,00

€

απηνθηλνύκελνπ
ζην

πιαίζην

ζαξώζξνπ,
ηεο

πξάμεο

ρωξεηηθόηεηαο
«Πξνκήζεηα

2m3» πξνϋπνινγηζκνύ
εμνπιηζκνύ

δηαρείξηζεο

απνξξηκκάηωλ» από ην Γήκν Λεπθάδαο:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ
(ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν. 3852/2010)
ηελ Λεπθάδα ζήκεξα, εκέξα .......... ,... / .. / 2013, νη παξαθάησ ζπκβαιιόκελνη:
1. Γήκνο Λεπθάδαο, κε έδξα ηελ πόιε ηεο Λεπθάδαο, πνπ εθπξνζσπείηαη από ηνλ Γήκαξρν
θ. Κσλζηαληίλν Αξαβαλή.
2. Γήκνο Ιζάθεο, κε έδξα ην Βαζύ Ηζάθεο, πνπ εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ Γήκαξρν θ.
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Καζζηαλό Ιωάλλε
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν.3852/2010.
2. Σελ α.π. 868/16-5-2012 απόθαζε έγθξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ κε ηίηιν
«Οινθιεξσκέλε παξέκβαζε ζηα Μηθξά Νεζηά ηεο Π.Η.Ν.», όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε
ηελ α.π. 1826/1-8-2012 απόθαζε.
3. Σελ αξηζκ. …………………………. απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεπθάδαο πεξί
«έγθξηζεο ζρεδίνπ ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο».
4. Σελ αξηζκ. …………………………… Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ηζάθεο πεξί
«έγθξηζεο ζρεδίνπ ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο».
5. Σν από 30/3/2012 Δηαηξηθό πκθσλεηηθό γηα ηελ ππνβνιή θαη πινπνίεζε ηνπ ΟΑΜΝ.
ζπκθσλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη απνδέρνληαη ηα εμήο :
ΠΡΟΟΗΜΗΟ
ην εγθεθξηκέλν «Πεξηθεξεηαθό Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Γπηηθήο Διιάδαο-ΠεινπνλλήζνπΗνλίσλ Νήζσλ» 2007-2013 θαη εηδηθόηεξα ζηνλ Άμνλα 9: «Αεηθόξνο Αλάπηπμε & Πνηόηεηα
Εσήο ζηα Ηόληα Νεζηά», πξνβιέπεηαη ε ρξεκαηνδόηεζε ζρεδίσλ κε ην γεληθό ηίηιν :
«Οινθιεξσκέλα ρέδηα Αλάπηπμεο Μηθξώλ Νεζηώλ» (ΟΑΜΝ) γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ
ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ από ην Δ.Σ.Π.Α.
Γεληθόο ζηόρνο ησλ νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξώλ λεζηώλ είλαη
ε άξζε ησλ εληζρπκέλσλ ζηηο πεξηνρέο απηέο ζπλεπεηώλ ηεο «λεζησηηθόηεηαο», κέζσ ηεο
(αλα)ζπγθξόηεζεο ελόο βηώζηκνπ παξαγσγηθνύ & θνηλσληθνύ πξνηύπνπ.
ην πιαίζην απηό, ν ζρεδηαζκόο θαη ε εθαξκνγή ηνπ ΟΑΜΝ ζα εζηηάζεη ζηελ ηόλσζε ηνπ
ηνπηθνύ παξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο, ζηελ πεξηβαιινληηθή θαη πνιηηηζηηθή κέξηκλα, ζηε βειηίσζε
ησλ ζπλζεθώλ πξνζπειαζηκόηεηαο θαη επηθνηλσλίαο θαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ όξσλ
δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνύ.
Πξνθεηκέλνπ δε λα εμαζθαιηζηεί ε ελόηεηα θαη ζπλνρή, θαζώο θαη ε επηηάρπλζε ησλ
δηαδηθαζηώλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ δηαρείξηζεο απνξξηκκάηωλ»
πνπ πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζεί κέζσ ηεο παξνύζαο ύκβαζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηε
θύζε ησλ ππό πξνκήζεηα νκνεηδώλ εηδώλ εμνπιηζκνύ θαη ην όηη ην ζπκθέξνλ ηνπ παξαπάλσ
έξγνπ πξνϋπνζέηεη ηελ πινπνίεζε απηνύ από κία Αλαζέηνπζα Αξρή (Γήκν Λεπθάδαο),
ζπλάπηεηαη ε παξνύζα ύκβαζε.
Σν απηό ηζρύεη θαη γηα ην έηεξν έξγν «Πξνκήζεηα ρεξζαίσλ & πισηώλ νρεκάησλ γηα ηελ
αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ ηνπηθνύ πιεζπζκνύ».
ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ε πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα
απηνθηλνύκελνπ ζαξώζξνπ, ρωξεηηθόηεηαο 2m3» πξνϋπνινγηζκνύ 90.000,00 € ζην
πιαίζην ηεο πξάμεο «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ δηαρείξηζεο απνξξηκκάηωλ» από ηνλ πξώην
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ζπκβαιιόκελν Γήκν Λεπθάδαο γηα ινγαξηαζκό ηνπ δεύηεξνπ πκβαιιόκελνπ Γήκνπ Ηζάθεο,
ηνπ σο άλσ εγθεθξηκέλνπ ΟΑΜΝ.
Δηδηθόηεξα, ν Γήκνο Λεπθάδαο ελεξγώληαο γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ Ηζάθεο ζα πξνκεζεπηεί
ηνλ αλσηέξσ εμνπιηζκό, ηνλ νπνίν ζα παξαδώζεη ζην Γήκν Ηζάθεο πξνο ρξήζε, ιεηηνπξγία
θαη σθέιεηα απηνύ.
ΑΡΘΡΟ 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ζ Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε πεξηέρεη:
Άξζξν 3: θνπόο ηεο ύκβαζεο Άξζξν 4: Ηζρύο θαη Γηάξθεηα
Άξζξν 5: Γηθαηώκαηα - Τπνρξεώζεηο ησλ πκβαιινκέλσλ - Υξνλνδηάγξακκα Δθηέιεζεο
Άξζξν 6: Πξνϋπνινγηζκόο & Σξόπνο Υξεκαηνδόηεζεο
Άξζξν 7: Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηεο ύκβαζεο
Άξζξν 8: Φνξέαο Τινπνίεζεο ηνπ έξγνπ
Άξζξν 9: Ρήηξεο
Άξζξν 10: Ννκηθό Πιαίζην
Άξζξν 11: Δπίιπζε Γηαθνξώλ
Άξζξν 12: Σξνπνπνίεζε ηεο ύκβαζεο
ΑΡΘΡΟ 3 ΚΟΠΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
θνπόο ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη
εγθαηάζηαζε πξνθαηαζθεπαζκέλωλ δεμακελώλ λεξνύ» πξνϋπνινγηζκνύ 150.000C
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΟΑΜΝ ηεο
Πεξηθέξεηαο Ινλίωλ Νήζωλ.

ΑΡΘΡΟ 4 ΗΥΤ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ
Η πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε ηζρύεη από ηελ εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο από ηα
ζπκβαιιόκελα
κέξε θαη ιήγεη 31/12/2015.

ΑΡΘΡΟ 5 ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ - ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ - ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ
ΔΚΣΔΛΔΖ
Οη ζπκβαιιόκελνη θνξείο αλαιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ ππνρξεώζεηο θαη δηθαηώκαηα:
5.1 Ο Γήκνο Λεπθάδαο αλαιακβάλεη:
- Να ελεξγεί σο Γηθαηνύρνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ,
- Να απαζρνιεί θαη λα δηαζέηεη επηζηεκνληθό πξνζσπηθό κε ηα απαξαίηεηα θαη αλάινγα
πξνζόληα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε αξηηόηεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.
- Να θνηλνπνηεί ζηνλ Κύξην ηνπ Έξγνπ ηηο αλαθνξέο πξνόδνπ γηα ηελ εμέιημε ηνπ θπζηθνύ θαη
νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ, ηηο νπνίεο απνζηέιιεη ζηελ αξκόδηα Δλδηάκεζε
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Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Π.Η.Ν.
- Να ζπλεξγαζηεί με τον Κύπιο τος Έπγος για τη σύνταξη τος Τεσνικού Δελτίος Πποτεινόμενηρ
Ππάξηρ και την ςποβολή τος στην Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Π.Η.Ν θαη λα πξνβαίλεη
ζηηο απαηηνύκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Σερληθνύ Γειηίνπ Πξάμεο θαη ζηε ζύληαμε ησλ
Σερληθώλ Γειηίσλ Τπνέξγσλ.
- Να ππνγξάθεη σο Γηθαηνύρνο ην ζύκθσλν απνδνρήο όξσλ ηεο απόθαζεο έληαμεο πξάμεο
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3614/2007 θαη ηελ Τπνπξγηθή
Απόθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο.
- Να θαηαξηίζεη ηα ηεύρε δηαθήξπμεο ησλ δηαγσληζκώλ.
- Να δηελεξγεί ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο Αλαδόρνπ, λα δηελεξγεί ηνπο δηαγσληζκνύο, ηελ
αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ θαη ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ, ζύκθσλα κε ηε
ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ην θαλνληζηηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ.
- Να ππνγξάθεη θαη λα παξαθνινπζεί ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο.
- Να παξαιακβάλεη ην θπζηθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ.
- Να ειέγρεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηα παξαδνηέα θαη λα ηα παξαιακβάλεη βάζεη ησλ ζρεηηθώλ
ζπκβάζεσλ.
- Να παξαθνινπζεί ηηο ρξεκαηνξξνέο ηνπ Έξγνπ θαη λα εθηειεί ηηο αληίζηνηρεο πιεξσκέο.
- Να δηελεξγεί ηηο πιεξσκέο πξνο ηνλ Αλάδνρν.
- Να κεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ Έξγνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
Γήκν Ηζάθεο.
- Να εμαζθαιίζεη (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Ηζάθεο) ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Έξγνπ
κεξηκλώληαο γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζε ζπιινγηθή απόθαζε ρξεκαηνδόηεζεο θαη γηα ηελ
εηήζηα θαηαλνκή πηζηώζεσλ.
5.2 Ο Γήκνο Ιζάθεο αλαιακβάλεη:
- Να δηεπθνιύλεη κε θάζε ηξόπν ην επηζηεκνληθό πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ
ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ.
- Να παξέρεη ζην Γήκν Λεπθάδαο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη κειέηεο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή
ηνπ θαη λα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Σερληθνύ Γειηίνπ Πξνηεηλόκελεο
Πξάμεο.
- Να νξίζεη ηνλ εθπξόζσπό ηνπ ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηεο ύκβαζεο
ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο παξνύζαο .
- Να παξέρεη έγθαηξα ζην Γήκν Λεπθάδαο

ηελ αλαγθαία πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε

νξγαλσηηθέο ή δηνηθεηηθέο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.
- Να πξνβαίλεη ζηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ρξεκαηνδόηεζεο
ηνπ Έξγνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο Λεπθάδαο δελ έρεη δηθή ηνπ ΑΔ
- Να δηαζθαιίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ είηε αλαιακβάλνληαο ν
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ίδηνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ή αλαζέηνληαο απηήλ ζε ηξίην θνξέα.
- Να ζπλεξγάδεηαη κε ην Γήκν Λεπθάδαο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ
Έξγνπ.
5.3 Ο Γήκνο Λεπθάδαο ππνρξενύηαη λα έρεη νινθιεξώζεη ηελ πξνκήζεηα ηνπ αλσηέξσ
εμνπιηζκνύ ην αξγόηεξν έσο ηηο 30/6/2015.
ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΑ ΚΑΗ ΠΟΡΟΗ - ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ
6.1 Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ πξνκεζεηώλ ηεο παξνύζαο
πξνγξακκαηηθήο

ζύκβαζεο

αλέξρεηαη

ζην

πνζό

ησλ

150.000C

Δπξώ

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Σν πνζό απηό κπνξεί λα αλαπξνζαξκνζζεί κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο
Παξαθνινύζεζεο ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκόδηαο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο
Π.Η.Ν . (Ο Γήκνο Λεπθάδαο δελ κπνξεί λα αλαιάβεη ζπκβαηηθέο δεζκεύζεηο έλαληη ηξίησλ, πνπ
ππεξβαίλνπλ ην παξαπάλσ πνζό, ρσξίο πξνεγνύκελε έγγξαθε έγθξηζε από ηνλ Γήκν
Ηζάθεο).
Ζ ρξεκαηνδόηεζε ησλ παξαπάλσ πξνβιέπεηαη λα γίλεη από ην ΠΔΠ ΓΔΠΗΝ 2007-2013
ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ (ΟΑΜΝ).

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ζπζηήλεηαη 3κειήο επηηξνπή απνηεινύκελε από:
1. Έλαλ (1) εθπξόζωπν ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο κε ηνλ αλαπιεξωηή ηνπ
2. Γύν (2) εθπξνζώπνπο ηνπ Γήκνπ Ιζάθεο κε ηνπο αλαπιεξωηέο ηνπο.
Έξγν ηεο επηηξνπήο είλαη ε αμηνιόγεζε θαη παξαθνινύζεζε ηωλ έξγωλ, θαζώο θαη
θάζε άιιε αλαγθαία γηα ην ζθνπό απηό ελέξγεηα. Η επηηξνπή βεβαηώλεη ηελ ηήξεζε θαη
πξόνδν ηωλ όξωλ ηεο παξνύζαο ύκβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 8: ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ
Φνξέαο πινπνίεζεο ηωλ έξγωλ (πξνκεζεηώλ) είλαη ν Γήκνο Λεπθάδαο.
ΑΡΘΡΟ 9 ΡΖΣΡΔ
Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε από ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, νη νπνίνη
ζεωξνύληαη όινη νπζηώδεηο ή ε παξάβαζε ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ θαη ηεο θαιήο
πίζηεο από νπνηνδήπνηε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε παξέρεη ζην άιιν κέξνο ην
δηθαίωκα λα θαηαλλείιεη ηε ζύκβαζε θαη λα αμηώζεη θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία ηνπ.

ΑΡΘΡΟ 10 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
Ζ πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 3852/2010.
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ΑΡΘΡΟ 11 ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ
Κάζε δηαθνξά κεηαμύ ηωλ ζπκβαιινκέλωλ κεξώλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε θαη
εξκελεία ηωλ όξωλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο θαη πνπ δελ ζα επηιύεηαη από ηελ Κνηλή
Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, δύλαηαη λα επηιύεηαη από ηα
αξκόδηα Γηθαζηήξηα ηεο Λεπθάδαο.
ΑΡΘΡΟ 12 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή παξάηαζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο απαηηείηαη έγγξαθε ζπκθσλία, ε
νπνία ζα ππνγξάθεηαη από ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ.

Ζ παξνύζα ζύκβαζε ππνγξάθεθε ζε ηξία (3) πξσηόηππα, από ηα νπνία πήξαλ από έλα
έθαζηνο ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ θαη ην ηξίην ζα θνηλνπνηεζεί ζηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή
Αξρή Π.Η.Ν..”
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
Γηα ην Γήκν Λεπθάδαο
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΡΑΒΑΝΗ

2) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Λεπθάδαο θ. Κσλζηαληίλν Αξαβαλή γηα ηελ ππνγξαθή
νπνηνπδήπνηε

εγγξάθνπ

είλαη

απαξαίηεην

(αίηεζε

ρξεκαηνδόηεζεο,

ηερληθό

δειηίν

πξνηεηλόκελεο πξάμεο, ζύκθσλν απνδνρήο ησλ όξσλ ηεο απόθαζεο έληαμεο πξάμεο, θ.ιπ),
ζύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε.
3) Οξίδεη ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο Μαξθεζίλε Αλαζηαζία σο ππεύζπλε ηεο
παξαπάλσ πξάμεο.

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξ. 105/13.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Σα παξόληα κέιε

ΔΛΔΤΘΔΡΙΟ ΑΡΑΒΑΝΗ
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