ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 12ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 164
Στη Λευκάδα σήµερα στις 26 του µηνός Απριλίου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16:00
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. 7374/21-4-2017 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. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1. Γαζής Πάνος
2. Νικητάκης Μάρκος
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Τριλίβας Χρήστος
5. Βικέντιος Νικόλαος
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
6. Κούρτης Φίλιππος
6. Σκληρός Παναγιώτης
7. Σέρβος Κων/νος
7. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
8. Αραβανής Βασίλειος
8. Πολίτης Σπυρίδων
9. Βλάχος Κων/νος
9. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα
10. Κοντοµίχης Ευάγγελος
10. Σκληρός Φίλιππος
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
11. Καββαδάς Θωµάς
12. Κατηφόρης Χρήστος
12. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
13. Φίλιππας Γεώργιος
13.
14.
14. Θερµός Ευάγγελος
15. Βλάχος Ευστάθιος
15.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
16. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
17. Καρφάκη Μαριάννα
18. Κατωπόδη Ευανθία
18.
19. Γρηγόρη Ασπασία
19.
Το 10ο θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα
20. Ζουριδάκης Ευτύχιος
20. και συζητήθηκε µετά το 3ο θέµα της Η.∆.
21. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
21.
22. Γληγόρης Κων/νος
22.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν
23.
23. την συζήτηση του 12ου θέµατος της Η.∆.
24.
24.
25.
25.
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε
26. πριν την συζήτηση του 14ου θέµατος της Η.∆.
26.
27.
27. και επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 15ου
28.
28. θέµατος της Η.∆.
29.
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι δύο (22) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 3ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 12/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού και του ∆ήµου Λευκάδας, για το έργο «Επισκευή – συντήρηση κλειστού γυµναστηρίου
Λευκάδας Ν. Λευκάδας».
Εισηγητής: Σπυρίδων Πολίτης, Εντεταλµένος Σύµβουλος
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Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος κ. Σπυρίδων Πολίτης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
Στα πλαίσια της ενίσχυσης και αναβάθµισης του ∆ήµου µας στον τοµέα του Αθλητισµού και
συγκεκριµένα στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισµού και 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 του
αγωνιστικού αθλητισµού και της άθλησης των πολιτών γενικότερα.
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.
Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού ορίζεται ως Φορέας Χρηµατοδότησης 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 Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού.
Ο ∆ήµος Λευκάδας ορίζεται ως Φορέας κατασκευής του έργου, ο οποίος έχει την ευθύνη
υλοποίησης του έργου.
Ο προϋπολογισµός του αναφερόµενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 138,620.00 € µε το Φ.Π.Α.
και θα χρηµατοδοτηθεί σύµφωνα µε την 35661/24-3-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης (Α∆Α: 7ΣΓΣ465ΧΙ8-Χ∆Λ) όπου το έργο εντάχθηκε στο Π.∆.Ε. 2017 στη
ΣΑΕ016 των έργων, µε κωδ. Έργου 2017ΣΕ01600016.
Η ισχύς της Προγραµµατικής Σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγει µε την
εξάντληση του εγκεκριµένου ποσού και πάντως το αργότερο µέχρι 10/5/2018, 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. Τον ορισµό ενός εκπροσώπου του ∆ήµου Λευκάδας µε τον αναπληρωτή του στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της σύµβασης.
3. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της σύµβασης και οποιοδήποτε έγγραφο
απαιτηθεί.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι δύο (22) ψήφους αποφασίζει:
1.Εγκρίνει το σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού και του ∆ήµου Λευκάδας, για το έργο «Επισκευή – συντήρηση κλειστού γυµναστηρίου
Λευκάδας Ν. Λευκάδας» ως κατωτέρω:

ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Μεταξύ των :
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

«∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»

Για την Πράξη:
«Επισκευή-συντήρηση κλειστού γυµναστηρίου Λευκάδας Ν. Λευκάδας»
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ΣΧΕ∆ΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«…………………………………»
Στ ………………. σήµερα την ………………… του έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδος……………………., οι
παρακάτω φορείς καλούµενοι στο εξής «συµβαλλόµενοι»:
Ι. To Ελληνικό ∆ηµόσιο – Υπ.Πο.Α/Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, νόµιµα εκπροσωπούµενο από τον Υφυπουργό
Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Γεώργιο Βασιλειάδη
ΙΙ. Ο ∆ήµος Λευκάδας, νόµιµα εκπροσωπούµενος από τον ∆ήµαρχο κ. Κωνσταντίνο ∆ρακονταειδή
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
Τις διατάξεις του άρθρου 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/2010),
Την µε αριθµό ………….πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
Την υπ' αριθµ …………………..απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας, µε
την οποία
εγκρίνεται η σύναψη της παρούσης προγραµµατικής σύµβασης
5. Την υπ’ αριθµ. 41/13-2-2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 246/2016.µελέτη
για το έργο «Επισκευή-συντήρηση κλειστού γυµναστηρίου Λευκάδας Ν. Λευκάδας».
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 104/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» (ΦΕΚ 171A/2014)
όπως ισχύει,
7. Τις διατάξεις του Π.∆. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και µετονοµασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονοµασία του Υπουργείου
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.»
(ΦΕΚ 114Α'/2015),
8. Τις διατάξεις του Π.∆. 125/2016 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
210Α/ 05.11.2016),
9. Την υπ’ αριθ ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού , περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού Γεώργιο Βασιλειάδη.
(ΦΕΚ 3672Β/11.11.2016).
10. To σχετικό τεχνικό δελτίο του έργου «Επισκευή-συντήρηση κλειστού γυµναστηρίου Λευκάδας Ν. Λευκάδας»
προς έγκριση και χρηµατοδότηση του από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2017.
11. Την απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού µε Α∆Α: 7ΣΓΣ465ΧΙ8-Χ∆Λ, µε την οποία
εντάχθηκε το έργο «Επισκευή-συντήρηση κλειστού γυµναστηρίου Λευκάδας Ν. Λευκάδας.» στο Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑ E016)
συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα εξής:
1.
2.
3.
4.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Σύµβαση αυτή υπογράφεται στα πλαίσια της Κυβερνητικής Πολιτικής για την ενίσχυση και αναβάθµιση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τοµέα του Αθλητισµού και συγκεκριµένα στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού - Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, που σκοπό έχει να βοηθήσει τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ να γίνουν φορείς της αθλητικής,
πολιτιστικής και κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης του τόπου και να αποκτήσουν τις απαραίτητες υποδοµές για τη
σωστή και οργανωµένη επιστηµονικά και µε σύγχρονα µέσα ανάπτυξης του αγωνιστικού αθλητισµού και της
άθλησης των πολιτών γενικότερα.
Ειδικότερα, µε την παρούσα 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 την
ουσιαστική και ολοκληρωµένη αθλητική ανάπτυξη του ∆ήµου, µε την ενεργητική και συντονισµένη παρέµβαση των
συµβαλλοµένων.
Ο ∆ήµος Λευκάδας, ο οποίος διαθέτει ισχυρό έµψυχο υλικό σε όλα τα αθλήµατα,
αποφάσισε να ζητήσει από τη
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού την ενίσχυση και ανάπτυξη της αθλητικής υποδοµής του ∆ήµου προβαίνοντας στην
βελτίωση των συνθηκών γύµνασης των χρηστών του κλειστού γυµναστηρίου του ∆ήµου.
Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού - Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού εξάλλου, εκφράζοντας τη διακηρυγµένη
επιθυµία και δέσµευση της να βοηθήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση να αποκτήσει τις απαραίτητες υποδοµές για
την εξυπηρέτηση των προπονητικών και αγωνιστικών αναγκών και θέλοντας ταυτόχρονα να δώσει περαιτέρω
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ώθηση στην ανάπτυξη της αθλητικής υποδοµής, ενέταξε στο πρόγραµµά της τις εργασίες αναβάθµισης του ως άνω
αναφεροµένου κλειστού γυµναστηρίου
Προς το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού - Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και ο ∆ήµος
Λευκάδας αναλαµβάνουν από κοινού τις παρακάτω δεσµεύσεις για τις εργασίες ανακαίνισης και αναβάθµισης των
παραπάνω εγκαταστάσεων, µε τους ακόλουθους επί µέρους όρους και συµφωνίες:
Ο

ΑΡΘΡΟ 1 : ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύµβαση είναι προγραµµατική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α'/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στη σύµβαση αυτή περιέχονται:
1: Το αντικείµενο της σύµβασης
2: Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων
3:
Οι πόροι, τα ποσά χρηµατοδότησης και ο τρόπος πληρωµής
4: Η διάρκεια της σύµβασης
5: Η κοινή επιτροπή
6: Ρήτρες
7: Η τροποποίηση της σύµβασης – Τελικές ∆ιατάξεις
8: Επίλυση διαφορών
9: Ακροτελεύτιο
ο

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ∆ήµος Λευκάδας, στην κυριότητα του οποίου ανήκει η παραπάνω αθλητική εγκατάσταση, σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού - Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, προγραµµατίζει την υλοποίηση του έργου:
«Επισκευή-συντήρηση κλειστού γυµναστηρίου Λευκάδας Ν. Λευκάδας» το οποίο θα αναφέρεται χάριν συντοµίας
«το Έργο»
Οι εργασίες που προβλέπονται στο παραπάνω έργο αφορούν :
• επισκευής των µεταλλικών φύλλων επιστέγασης,
• αντικατάστασης των πολυκαρβονικών φύλλων οροφής, την
• αποκατάσταση τµηµάτων της συνθετικής ξυλείας, την
• αποκατάσταση των διαβρωµένων στοιχείων σκυροδέµατος, την
• επισκευή των κουφωµάτων, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, την
• διάστρωση ελαστικού δαπέδου στον χώρο προθέρµανσης των αθλητών κ.α.
• κατασκευή κανάλιου απορροής όµβριων υδάτων
• αντικατάσταση φθαρµένης πλακόστρωσης του πεζοδροµίου µπροστά από το κλειστό γυµναστήριο µε νέα,
η οποία θα διευκολύνει την προσέλευση ατόµων µε αναπηρία
Επίσης προβλέπεται η προµήθεια και εγκατάσταση ηχητικού συστήµατος εκδηλώσεων - ανακοινώσεων ώστε να
είναι νόµιµη η λειτουργία διεξαγωγής αγώνων και λοιπών αθλητικών εκδηλώσεων εντός του γηπέδου σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία.
Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης είναι η συνεργασία του ∆ήµου .Λευκάδας µε την Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού προκειµένου να υλοποιηθεί το παραπάνω έργο.
ο

ΑΡΘΡΟ 3 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Για την υλοποίηση του Έργου στο κλειστό γυµναστήριο του ∆ήµου Λευκάδας, τα συµβαλλόµενα µέρη, δηλαδή το
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού δια της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και ο ∆ήµος Λευκάδας
αναλαµβάνουν, ο καθένας στο µέρος που ορίζεται παρακάτω, τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού - Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ορίζεται ως :
1. Φορέας Χρηµατοδότησης του έργου και αναλαµβάνει την υποχρέωση καταβολής µέχρι του ύψους των
εγκεκριµένων πιστώσεων βάση του άρθρου 4 της παρούσης, ήτοι τη διενέργεια των πληρωµών στους
δικαιούχους αναδόχους του έργου µε την προσκόµιση όλων των νόµιµων παραστατικών στις αρµόδιες
Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. Για τις πληρωµές αυτές ορίζεται υπεύθυνος λογαριασµού ο
φορέας υλοποίησης του έργου.
Ο ∆ήµος Λευκάδας ορίζεται ως:
1. Φορέας υλοποίησης του έργου, ο οποίος έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου. Το έργο θα εκτελεστεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.16)
2. Προϊσταµένη Αρχή είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας και είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση
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των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων και τη διεξαγωγή και κατακύρωση του διαγωνισµού και την αξιολόγηση
των προσφορών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
3. ∆ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου είναι η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Λευκάδας στελεχωµένη µε το απαιτούµενο επιστηµονικό και λοιπό προσωπικό.

-

-

-

-

-

Στα πλαίσια αυτά, ο ∆ήµος Λευκάδας αναλαµβάνει ειδικότερα:
Να εκπονήσει τις απαιτούµενες µελέτες, συντάξει τα τεύχη δηµοπράτησης και να συντάξει και εκδώσει τη
διακήρυξη του διαγωνισµού.
Να διενεργήσει το διαγωνισµό, να κατακυρώσει το αποτέλεσµά του και να υπογράψει τη σχετική σύµβαση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά το έργο κατά την κατασκευή του και να το παραλάβει από τον ανάδοχο. Στην
επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής, για τα έργα των οποίων ο προϋπολογισµός ξεπερνάει τις
60.000€ πλέον Φ.Π.Α. θα υπάρχει και ένα µέλος που θα οριστεί από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού για να
την εκπροσωπήσει.
Τη διευκόλυνση του επιστηµονικού προσωπικού που θα απασχοληθεί για την
υλοποίηση του αντικειµένου
της παρούσας σύµβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
Την παραχώρηση, σφράγιση και φύλαξη του περιβάλλοντος χώρου των οικοπέδων στα οποία θα λάβουν χώρα
οι ως άνω εργασίες αναβάθµισης και ανακαίνισης, για όλο το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο θα διαρκέσουν
οι ως άνω εργασίες και µέχρι την περάτωση και ολοκλήρωση των εργασιών αυτών.
Την τήρηση όλων των νόµιµων και απαραίτητων προδιαγραφών ασφάλειας από την υπογραφή της παρούσας
µέχρι την παράδοση του έργου. Σηµειώνεται ρητά ότι από την παράδοση του έργου ο ∆ήµος είναι ο Φορέας
∆ιαχείρισης και Λειτουργίας αυτού, διατηρώντας το σύνολο της ευθύνης φύλαξης και τήρησης των
προδιαγραφών ασφάλειας της Αθλητικής Εγκατάστασης.
Να µεριµνήσει για την υπογραφή συµβολαίου ασφάλισης αστικής ευθύνης από τον ίδιο ή τον εργολάβο
κατασκευής για την καταβολή τυχόν αποζηµιώσεων λόγω ατυχηµάτων ή άλλης αιτίας µε αφορµή ή στα πλαίσια
εφαρµογής της παρούσας.
Τη δέσµευση να µεριµνήσει για την έκδοση όσων αδειών και εγκρίσεων απαιτούνται από Υπηρεσίες και
Οργανισµούς για την υλοποίηση του έργου.
Να αναρτήσει σε εµφανές σηµείο πινακίδα ελαχίστων διαστάσεων 1m χ 1,50 m µε τη δαπάνη κατασκευής και
εγκατάστασης της να βαρύνει τον ανάδοχο µε την επισήµανση ότι το έργο χρηµατοδοτείται και υλοποιείται µε
πόρους του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού - Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού / Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων 2017
Την αποκλειστική συντήρηση µε ιδία δαπάνη του ως άνω έργου µετά
την οριστική παραλαβή του από τον ανάδοχο.
Από την οριστική παραλαβή του έργου, αυτό θα περιέλθει αυτοδικαίως στο ∆ήµο Λευκάδας.
Επίσης, το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού - Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και ο ∆ήµος Λευκάδας.
αναλαµβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 6 της παρούσας κάθε
αναγκαία διευκόλυνση που προβλέπεται στην παρούσα σύµβαση για την επιτέλεση του έργου της και λαµβάνουν
κάθε αναγκαίο µέτρο που απορρέει από την παρούσα για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης.
ο

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού εισηγήθηκε µε την µε αριθ. πρωτ.
ΥΠΠΟΑΓ∆ΟΥ/∆ΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠ∆ΕΕΜ/71638/961/700 πρόταση το ποσό των 138,620.00
ευρώ για την
χρηµατοδότηση του συγκεκριµένου έργου από το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Το παραπάνω ποσό
εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. πρωτ. 35661/24.03.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης
(Α∆Α:7ΣΓΣ465ΧΙ8-Χ∆Λ) και έλαβε τον ενάριθµο: 2017ΣΕ016.
Ειδικότερα µε την ως άνω υπουργική απόφαση, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο µε Α∆Α: 7ΣΓΣ465ΧΙ8-Χ∆Λ
εντάχθηκε το εν λόγω έργο στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2017 στη ΣΑΕ 016 του έργου και δόθηκε
στην Τράπεζα της Ελλάδας από την υπογραφή της ως άνω Υ.Α., να εκτελεί εντολές κατανοµής χρηµατοδότησης
του Υπουργείου Πολιτισµού, και Αθλητισµού µέχρι του ύψους των πιστώσεων που εγκρίθηκαν µε την εν λόγω
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης για το συγκεκριµένο έργο-αντικείµενο της
παρούσας προγραµµατικής σύµβασης και δη µέχρι του ποσού των 138,620.00 .ευρώ.
Η έγκριση χρηµατοδότησης-οικονοµική συµµετοχή της Γ.Γ.Α. περιορίζεται στο ανωτέρω ποσό για την κάλυψη των
εργασιών αναβάθµισης και ανακαίνισης που αφορούν αποκλειστικά στο κλειστό γυµναστήριο του ∆ήµου Λευκάδας
και όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 2 της παρούσης.
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Η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνεται κατόπιν υποβολής στη Γ.Γ.Α. των νόµιµων παραστατικών ,ανάλογα µε την
πρόοδο υλοποίησης του έργου , που αφορούν σε εργασίες του Άρθρου 2, µε ηµεροµηνίες µεταγενέστερες από
αυτήν της παρούσας σύµβασης και µε αναφορά στο παραπάνω ενάριθµο, λαµβανοµένων υπόψη και των
αναφερόµενων στο άρθρο 3 για τον τρόπο πληρωµής .
ο

ΑΡΘΡΟ 5

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει µε την εξάντληση του εγκεκριµένου
ποσού και πάντως το αργότερο µέχρι 10/5/2018. ∆ύναται να δοθεί παράτασή της ύστερα από συµφωνία και των
δύο συµβαλλόµενων µερών.
Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αναλύεται στο Παράρτηµα Ι και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.
ο

ΑΡΘΡΟ 6

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα συµβαλλόµενη µέρη, εκτιµώντας τη σοβαρότητα του αντικειµένου της σύµβασης, συµφωνούν στη συγκρότηση
της επιτροπής παρακολούθησης για την εποπτεία της εφαρµογής της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης στα
α
πλαίσια της εφαρµογής της παρ. 2 του Άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’ /2010).
Η Επιτροπή είναι τριµελής και αποτελείται από α) δύο (2) εκπροσώπους του Υπ.Πο.Α. - ΓΓΑ
εκπρόσωπο του ∆ήµου Λευκάδας και δη:

και β) έναν (1)

∆ύο (2) Εκπροσώπους του Υπ.Πο.Α. - ΓΓΑ µε τους αναπληρωτές τους που θα οριστούν µε απόφαση του
Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού. Από τους εκπροσώπους του Υπ.Πο.Α. – ΓΓΑ, ένα µέλος θα προέρχεται
από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Α., που θα είναι και Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης της Πρ. Σύµβασης και το άλλο µέλος από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Υποστήριξης Τοµέα
Αθλητισµού.
Έναν (1) Εκπρόσωπο του ∆ήµου Λευκάδας µε τον αναπληρωτή του, που θα ορίζεται ως Γραµµατέας, µε σχετική
απόφαση του οικείου ∆ηµ. Συµβουλίου.
Το αργότερο εντός 15 ηµερών από την έναρξη ισχύος της προγραµµατικής αυτής σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι
φορείς προτείνουν τους εκπροσώπους τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισµός και η
παρακολούθηση όλων των
ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης και ειδικότερα η τήρηση
όλων των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων
της Προγραµµατικής Σύµβασης, η εισήγηση προς τα αρµόδια όργανα των συµβαλλοµένων µερών κάθε αναγκαίου
µέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας και η επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλόµενων
µερών που προκύπτει σχετικά µε την ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και τον τρόπο εφαρµογής της.
Ειδικότερα, στην Επιτροπή θα πρέπει, µε ευθύνη του µέλους που εκπροσωπεί το ∆ήµο Λευκάδας να
κοινοποιούνται εγκαίρως όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν σε σηµαντικά
στάδια της εξέλιξης της Προγραµµατικής Σύµβασης και ιδιαίτερα: 1) στις διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισµού,
2) στη σύναψη της σύµβασης µε τον ανάδοχο του έργου, 3) στους υποβληθέντες λογαριασµούς πριν την έγκρισή
τους, 4) στην οποιασδήποτε µορφής τροποποίηση των όρων της σύµβασης, ώστε να γνωµοδοτεί σχετικά όποτε
κρίνεται απαραίτητο.
Η Επιτροπή συγκαλείται µε πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης και ειδοποιούνται τα µέλη έγκαιρα µε τον προσφορότερο τρόπο. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται
υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση τα θέµατα που ζήτησαν εγγράφως οι εκπρόσωποι έστω και ενός των
συµβαλλοµένων µερών.
Ο Πρόεδρος µπορεί να αναθέσει σε µέλος της Επιτροπής την ειδικότερη µελέτη και εισήγηση του θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης. Μπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις υπάλληλο οιασδήποτε ειδικότητας που θα οριστεί
από την Αρµοδία ∆ιεύθυνση για παροχή πληροφοριών ή γνωµών σχετικά µε τα συζητούµενα θέµατα.
Η Επιτροπή συνεδριάζει στο ∆ηµαρχείο ή στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, εφόσον συµφωνήσει η πλειοψηφία
των µελών της. Τα βιβλία της Επιτροπής τηρούνται και φυλάσσονται στο ∆ηµαρχείο.
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Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη της. Οι αποφάσεις
της Επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογηµένες και λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών. Το έργο της
Επιτροπής παρακολούθησης θα διαρκέσει καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης.
Αν οι αποφάσεις της Επιτροπής παραβαίνουν όρους της Προγραµµατικής Σύµβασης είτε παραβαίνουν τους
κανόνες της επιστήµης και την καλή πίστη, είτε τέλος, δηµιουργούν ουσιώδη βλάβη σε κάποιον από τους
συµβαλλόµενους φορείς, καθώς και σε θέµατα που δεν προβλέπονται και δεν ρυθµίζονται στις προαναφερόµενες
συµβάσεις ο κάθε συµβαλλόµενος φορέας στην Προγραµµατική σύµβαση διατηρεί το δικαίωµα αµφισβήτησης της
απόφασης της Επιτροπής. Οι αποφάσεις της Επιτροπής διατυπώνονται σε πρακτικά και υπογράφονται από όλα τα
µέλη και τον Γραµµατέα. Οι λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για την λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής θα καθορισθούν µε αποφάσεις της.
ο

ΑΡΘΡΟ 7 ΡΗΤΡΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύµβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις από
οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στο άλλο το
δικαίωµα να αξιώσει αποκατάσταση των
αντισυµβατικών ενεργειών σε εύλογο
χρόνο. Σε περίπτωση αδυναµίας ή αµέλειας προς αποκατάσταση από
της πλευράς
του ενός µέρους, έχει ο αντισυµβαλλόµενος το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση
σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζηµία.
ο

ΑΡΘΡΟ 8
1

2

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η µη άσκηση δικαιωµάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή
καταστάσεων αντιθέτων προς την Προγραµµατική Σύµβαση ή 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 τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση
δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την Προγραµµατική Σύµβαση.
Η εκτέλεση της σύµβασης αυτής δεν απαιτεί ούτε συνεπάγεται την πρόσληψη προσωπικού.
ο

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και την 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 Αθηνών αφού όµως εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες
εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς από τους συµβαλλόµενους.
ο

ΑΡΘΡ0 10

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ

Η παρούσα Σύµβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόµενό της, υπογράφεται ως ακολούθως σε
τέσσερα (4) αντίτυπα από τα οποία έκαστος εκ των συµβαλλοµένων θα λάβει δύο (2).
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ
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2. Ορίζει ως εκπρόσωπο του ∆ήµου Λευκάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
σύµβασης τον εντεταλµένο σύµβουλο κ. Πολίτη Σπυρίδωνα, µε αναπληρωτή του τον δηµοτικό σύµβουλο
κ. Χαλικιά Ευάγγελο.
3. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Λευκάδας για την υπογραφή της σύµβασης και οποιοδήποτε έγγραφο
απαιτηθεί.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 164/2017.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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