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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ 21/2018
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.
ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ψαρών και του Δήμου Χίου
για την πράξη: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ».
Αρ. Απόφασης: 127/2018
Στα Ψαρά σήμερα την 26η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας
Δευτέρα και ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
1466/22-11-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οκτώ (8) και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Τσαπής Μάρκος
2) Χατζησκουλίδης Χρήστος
3) Κούτικα Αγγελική
4) Βασιλική Ευαγγελία
5) Δημητρέλης Νικόλαος
6) Παπαμιχάλης Ιωάννης
7) Μπεναρδής Γεώργιος
8) Κουτσοδόντη Βασιλική

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Κουτσοδόντη Αγγελική
3) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
5) Βασιλικής Ιωάννης
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενη το 3ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα
εξής:
Στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι «1.α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και
προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση
προμηθειών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων και
περιφερειών του άρθρου 101, οι περιφερειακές ενώσεις δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και
η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία συνιστούν ή στα οποία
συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και
αποχέτευσης, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), οι επιχειρήσεις
των Ο.Τ.Α. που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982
όπως ισχύει, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και
κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο ή
με την Εγνατία Οδό Α.Ε. ή με τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ή με την Ε.Τ.Α.Δ. ή με το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων ή μεταξύ τους ή και με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή με τους φορείς των
παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α' 147), μεμονωμένα ή από κοινού. Στις
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προγραμματικές συμβάσεις που μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και από τον Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση. Οι ανωτέρω
συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη
σχετική νομοθεσία. Αν ένας εκ των συμβαλλομένων είναι το Δημόσιο ή εποπτευόμενος φορέας του, η
προγραμματική σύμβαση δεν υπόκειται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225.
(….)
2.α. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός, το
περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, ο
προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές
υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης, καθώς και ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την
εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης λειτουργικών εξόδων, καθώς και οι λεπτομέρειες καταβολής
τους. Για την εκπλήρωση του σκοπού της προγραμματικής σύμβασης, ο κάθε συμβαλλόμενος
αναλαμβάνει συγκεκριμένο αντικείμενο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Το Όργανο παρακολούθησης της
εφαρμογής της προγραμματικής σύμβασης πρέπει απαραίτητα να ορίζεται στις προγραμματικές
συμβάσεις, καθώς και οι αρμοδιότητές του και οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει
τους όρους της προγραμματικής σύμβασης.
β. Με την προγραμματική σύμβαση επίσης ορίζεται ο συμβαλλόμενος, στον οποίο μπορεί να ανατεθεί η
διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων του προγράμματος μετά την ολοκλήρωσή του,
εφόσον προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο.
γ. Αν ο συμβαλλόμενος σε προγραμματική σύμβαση αναθέσει σε τρίτον τη διαχείριση, εκμετάλλευση και
συντήρηση των έργων αυτών, η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον κατά τη
σύμβαση υπόχρεο συμβαλλόμενο.
3.Οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς
από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα, καθώς
και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση των
συμβαλλομένων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν στην προγραμματική σύμβαση.
4.Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων οργανισμών και φορέων, επιτρέπεται η
απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλον, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης
ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων.
«5. Εφόσον τα προβλεπόμενα στην προγραμματική σύμβαση έργα, προγράμματα και υπηρεσίες είναι
πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση μνημείων, οι παρεμβάσεις σε
διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισμούς, η διάσωση και διάδοση στοιχείων του πολιτισμού, η
ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών λειτουργιών, η υποστήριξη δραστηριοτήτων και
εκδηλώσεων που αφορούν την επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες, συμμετέχει, ως συμβαλλόμενος η
οικεία Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Η προγραμματική σύμβαση καλείται
«προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης». Το τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα που μπορεί να
επιβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τη χρηματοδότηση έργων, εργασιών, προγραμμάτων
και υπηρεσιών της προγραμματικής σύμβασης, καλείται «Πολιτιστικό Τέλος.»
Με την υπ’ αρ. 126/2018 προηγούμενη απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ.. οικ.
1268/13-06-2018 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
(με Κωδικό Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΤΠΑ_4c_60 -Α/Α ΟΠΣ: 2538), η υποβολή πρότασης για ένταξη και
χρηματοδότηση του έργου (πράξης) «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Ψαρών»,
συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 547.000,00, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3
«Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον,
με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο», ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων
κτιρίων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)»
Η πρόταση αφορά στην υλοποίηση του έργου (πράξης) «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων
Δήμου Ψαρών» και αποσκοπεί στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τεσσάρων δημοτικών
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κτιρίων ιδιοκτησίας και χρήσης του Δήμου Ψαρών. Συγκεκριμένα το έργο αφορά τα κτίρια:
Δημοτικό/Νηπιαγωγείο Ψαρών, Δημαρχείο Ψαρών, Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δήμου
Ψαρών και Ιατρείο Ψαρών. Στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος του
Δήμου Ψαρών με ταυτόχρονη αναβάθμιση της λειτουργικότητας προς το χρήστη. Οι παρεμβάσεις που
θα προταθούν θα έχουν σαν γνώμονα την ενεργειακή εξοικονόμηση, το βέλτιστο περιβάλλον χρήσης
και το σεβασμό στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του ιστορικού οικισμού των Ψαρών. Οι
προτεινόμενες παρεμβάσεις κατά κύριο λόγο θα αφορούν στην αναβάθμιση των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (σύστημα ψύξης-θέρμανσης, φωτισμός κλπ), τη χρήση
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την αντικατάσταση κουφωμάτων και τη χρήση όπου είναι συμβατό
με τους αρχιτεκτονικούς τυπολογικούς περιορισμούς, παθητικών συστημάτων ηλιασμού, ενώ ειδική
μέριμνα θα γίνει στην αποκατάσταση και ενίσχυση των κελυφών των κτιρίων με θερμομόνωση όπου
υπάρχει ανάγκη
Δεδομένου ότι:
 Ο Δήμος Ψαρών ως Κύριος του έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της
διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου,
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020,
 Ο Δήμος Χίου δε ως Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και
οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση
του εν λόγω έργου,
και προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι και για την αποτελεσματική και αποδοτική
διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του έργου
εισηγούμαστε:
Α) τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010 μεταξύ του Δήμου
Ψαρών και του Δήμου Χίου με αντικείμενο την άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης
«Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων
(ΟΧΕ)» για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου (Δήμος Ψαρών) από το Φορέα Υλοποίησης (Δήμος
Χίου), συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 547.000,00 ευρώ. Ειδικότερα, στο πλαίσιο
υλοποίησης του Έργου ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου
του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της ΕΙΔΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» και να
εκτελέσει τις απαιτούμενες για το σκοπό αυτό ενέργειες. Επιπλέον με την εν λόγω Προγραμματική
Σύμβαση εξασφαλίζεται η μόνιμη, τακτική και λειτουργική συνεργασία ανάμεσα στα συμβαλλόμενα
μέρη, για την προετοιμασία, το σχεδιασμό, την αποτελεσματική εφαρμογή, την εποπτεία της
υλοποίησης και την εξασφάλιση της λειτουργικότητας και της βιωσιμότητας της πράξης.
Β) Τον ορισμό εκπροσώπων του Κυρίου του Έργου (Δήμος Ψαρών) στην «Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης», του άρθρου -5- της Π.Σ.,
Γ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:
 Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού
 Το νόμο 4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ
133/19.07.2018) και ειδικότερα το άρθρο 179
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 1268/13-06-2018 πρόσκληση (ΒΑ_ΕΤΠΑ_4c_60 -Α/Α ΟΠΣ: 2538)
της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων
κτιρίων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)»
 Την υπ' αριθμ 126/2018 προηγούμενη απόφαση ΔΣ για την έγκριση υποβολής πρότασης
χρηματοδότησης του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Δήμου Ψαρών»
στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 1268/13-06-2018 πρόσκλησης (ΒΑ_ΕΤΠΑ_4c_60 -Α/Α
ΟΠΣ: 2538) της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
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Την αναγκαιότητα της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ψαρών και του
Δήμου Χίου για την πράξη: «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Ψαρών».
 Τη σχετική μελέτη του έργου (πράξης) «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου
Ψαρών»
 Το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ψαρών και του Δήμου Χίου με
αντικείμενο την άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση
δημοτικών κτιρίων Δήμου Ψαρών»» για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου (Δήμος Ψαρών) από το
Φορέα Υλοποίησης (Δήμος Χίου), συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 547.000,00 ευρώ,
σύμφωνα με το σχέδιο της Προγραμματικής σύμβασης που έχει ως εξής :
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ

«ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ»
και

«ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»
για την Πράξη

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ»

[Χίος,…11/2018]
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 1
«Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Ψαρών»
Στη …. (τόπος) , σήμερα την ……………(ημερομηνία) , μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :
1.

τον Δήμο Ψαρών, που εδρεύει στα Ψαρά, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον δήμαρχο κ. Βρατσάνο
Κωνσταντίνο και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως « Κύριος του Έργου»

2.

τον Δήμο Χίου που εδρεύει στην Χίο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον δήμαρχο κ. Βουρνού Εμμανουήλ,
και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας « Φορέας Υλοποίησης»

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά :
1.

Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.

2.

Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/30.06.2006) «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».

3.

Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265Α/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020».

4.

Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ85Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση».

5.

Την με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 Υ.Α (ΦΕΚ 3521Β/01.11.2016) «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) Υπουργικής Απόφασης Εθνικοί
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 Έλεγχοι Νομιμότητας
Δημοσίων Συμβάσεων Συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

6.

Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και
ειδικότερα το άρθρο 44 παραγρ. 2 αυτού.

7.

Το με αρ. πρωτ. 115812/ΕΥΘΥ1091/13.11.2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης
που αφορά στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

8.

Την με αρ. πρωτ. 134453/23.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2857Β’/2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β)».

9.

Το Ν.4339/2015 και το Ν.4351/2015 σχετικά με τις ρυθμίσεις περί Φ.Π.Α.

10. Τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών για την έγκριση του σχεδίου της
Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της, ήτοι:
την απόφαση ….. /2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών (ΑΔΑ:

)

1
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την απόφαση ….. /2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου (ΑΔΑ:

)

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα :
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

« Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020- Άξονας

Προτεραιότητας «ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση
σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και
αντιμετώπιση

της

κλιματικής

αλλαγής»

προγραμματίζει

την

υλοποίηση

της

πράξης

« Ενεργειακή

αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Ψαρών », η οποία αφορά τα κτίρια Δημοτικό/Νηπιαγωγείο
Ψαρών, Δημαρχείο Ψαρών Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δήμου Ψαρών και Ιατρείο Ψαρών και
θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».
Περιληπτικά τα στοιχεία που αφορούν το έργο αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που συνοδεύει το παρόν.
Δεδομένου ότι:


ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και

επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020,


ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές

υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου,
τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, 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 άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της
Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Ψαρών» («το Έργο») για λογαριασμό του
Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας
Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει
ως δικαιούχος του Έργου έναντι ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και να
εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:
1.

Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).

2.

Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.

3.

Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ

4.

Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.

5.

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων
Συμβάσεων.
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6.

Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Κύριο του
Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.

7.

Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.

8.

Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.

9.

Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε βάρος
του προϋπολογισμού του Έργου.

10. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή).
11. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στο Δήμο Ψαρών με πλήρη τεχνική και οικονομική
τεκμηρίωση.
Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων
οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση
αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο
Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της
Αναθέτουσας αρχής.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:


Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του
αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.



Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται να
υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου.



Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και
να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.



Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το
άρθρο 5 της παρούσας.



Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές
διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου 2, κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.



Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή
διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.



Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου,
στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ



2
3

3

Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου.
Η συγκεκριμένη υποχρέωση τίθεται ως όρος της σύμβασης σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ
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2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:


Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.



Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα,
προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.



Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ .


Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και την υποβολή
του στην αρμόδια ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και να προβαίνει
στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων
Υποέργων.



Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2014 2020.



Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.



Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών
συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.



Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.



Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου 4 ) τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για
την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των
πιστώσεων.



Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.



Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου 5



Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη
λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.



Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου 6.



Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του
Έργου.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης - διοικητικά και
επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες
περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι
εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα
4
5

6

Τα εντός παρενθέσεως αναφέρονται σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ.
πλην της εξαίρεσης για την οποία τα τιμολόγια απευθύνονται στο Φορέα Υλοποίησης

Τα τιμολόγια θα πρέπει να απευθύνονται στον Κύριο του Έργου, πλην της εξαιρετικής περίπτωσης, που δεν
απαιτείται μεταβίβαση παγίων και είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ του Έργου.
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συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους 7.
Ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου, μεριμνά για την εξόφληση των
παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί με στοιχεία οφειλέτη αυτά του Κυρίου του Έργου 8 .
ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό
των

547.000,00

Ευρώ

συμπεριλαμβανομένου

του

Φ.Π.Α.,

εργολαβικού

οφέλους,

αναθεωρήσεων

και

απροβλέπτων.
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τη
σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, εφόσον
τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το
παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του
Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που
υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου
100

του

ν.

3852/2010,

συστήνεται

όργανο

παρακολούθησης

με

την

επωνυμία

«Κοινή

Επιτροπή

Παρακολούθησης», με έδρα τα Ψαρά
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από 9 :


δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Ψαρών, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής με
τον αναπληρωτή του και ο δεύτερος ως μέλος



έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Χίου με τον αναπληρωτή του

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π Βόρειο Αιγαίο, οι
συμβαλλόμενοι φορείς και ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ορίζουν τα μέλη
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
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, 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, η
αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του
χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με
την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
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
7

8
911

Η παράγραφος αυτή και το Παράρτημα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειμένου της προγραμματικής
σύμβασης κρίνεται αναγκαίο.
3.
Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών

Σελίδα 10 από 14

ΑΔΑ: 9Χ9ΦΩΗΧ-ΗΧΕ
από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην
πρώτη της συνεδρίαση.
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.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της,
προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη
πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 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 .
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.
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται 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
Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου
του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις
ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την
ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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 Δικαστήρια της Χίου.
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

10

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:
Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του
συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
10

Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.
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Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου Έργου στο Φορέα
Υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την
υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του
τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το
Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας
Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα
ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, 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 στον Κύριο του Έργου 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 στον
Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.
11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο
Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους,
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του
κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ .

Για τον Δήμου Ψαρών
Ο Δήμαρχος

Βρατσάνος Κωνσταντίνος

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Δήμο Χίου
Ο Δήμαρχος

Βουρνούς Εμμανουήλ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1. Τίτλος Πράξης: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ
1.1 τίτλος υποέργου 1: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Ψαρών.
1.2 τίτλος υποέργου 2: Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου
2. Φορέας πρότασης: Δήμος Ψαρών
3. Δικαιούχος: Δήμος Χίου
4. Φορέας λειτουργίας: Δήμος Ψαρών
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης : Το Φυσικό Αντικείμενο της πράξης αφορά την υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή
αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Ψαρών» και αποσκοπεί στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τεσσάρων
δημοτικών κτιρίων ιδιοκτησίας και χρήσης του Δήμου Ψαρών. Συγκεκριμένα το έργο αφορά τα κτίρια: Δημοτικό/Νηπιαγωγείο
Ψαρών, Δημαρχείο Ψαρών, Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δήμου Ψαρών και Ιατρείο Ψαρών. Στόχος είναι η ενεργειακή
αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος του Δήμου Ψαρών με ταυτόχρονη αναβάθμιση της λειτουργικότητας προς το
χρήστη. Οι παρεμβάσεις που θα προταθούν θα έχουν σαν γνώμονα την ενεργειακή εξοικονόμηση, το βέλτιστο περιβάλλον
χρήσης και το σεβασμό στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του ιστορικού οικισμού των Ψαρών. Οι προτεινόμενες
παρεμβάσεις κατά κύριο λόγο θα αφορούν στην αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (σύστημα ψύξηςθέρμανσης, φωτισμός κλπ), τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την αντικατάσταση κουφωμάτων και τη χρήση
όπου είναι συμβατό με τους αρχιτεκτονικούς τυπολογικούς περιορισμούς, παθητικών συστημάτων ηλιασμού, ενώ ειδική
μέριμνα θα γίνει στην αποκατάσταση και ενίσχυση των κελυφών των κτιρίων με θερμομόνωση όπου υπάρχει ανάγκη.
6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: Οικισμός Ψαρών, Δήμου Ψαρών
7. Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός υποέργου 1

545.000,00€

Προϋπολογισμός υποέργου 2

2.000,00 €

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης

547.000,00€

8.Διάρκεια υλοποίησης
Διάρκεια σε μήνες
Έργο 1

10 μήνες

Έργο 2

2 μήνες

Σύνολο Πράξης

12 μήνες
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Β. Εγκρίνει τη σχετική μελέτη του έργου (πράξης) «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων
Δήμου Ψαρών»
Γ. Ορίζει ως 1ο εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου (Δήμος Ψαρών) στην «Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης», του άρθρου -5- της Π.Σ., το Δήμαρχο Βρατσάνο Κωνσταντίνο, ο οποίος ορίζεται
Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρώτριά του την Αντιδήμαρχο Βασιλική Ευαγγελία.
Δ. Ορίζει ως 2ο εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου (Δήμος Ψαρών) στην «Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης» του άρθρου -5- της Π.Σ., την Πρόεδρο του Δ.Σ. Κουτσοδόντη Βασιλική με
αναπληρώτρια της τη Δημοτική Σύμβουλο Κούτικα Αγγελική.
Ε. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
Η απόφαση να διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, στο Δήμο Χίου (Δ/νσεις
Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής) και στα οριζόμενα μέλη.
Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 127/2018
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Η Πρόεδρος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Υπογραφή

Τα Μέλη
Υπογραφές

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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