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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Από το πρακτικό 3/ 6-3-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 6η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2012 ημέρα
ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Ελαφονήσου συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την με αριθμό 297/23-12 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αρώνη Γεωργίου, που
δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με
αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ.
Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από
τους Δημοτικούς Συμβούλους ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ο σύμβουλος Αρώνης Μιχαήλ απουσιάζει στο εξωτερικό (με την 1]12 ΑΔΣ του
χορηγήθηκε άδεια)
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη
Παναγιώτη να εισηγηθεί το
3ο

θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Αριθ.Απόφ. 12 /2012
ΘEMA
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ»

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:
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Το γνωστό θέμα που αντιμετωπίζουμε με τους χώρους υγιεινής του Σχολείου μας,
το συζητήσαμε

στην Περιφέρεια και καταλήξαμε με την κ. Αντιπεριφερειάρχη

Λακωνίας,

να προβούμε στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης

Περιφέρεια

ως φορέας υλοποίησης να

προχωρήσει

στην

ώστε

η

εκτέλεση του έργου

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ»
με Προϋπολογισμό 15.000€ (εκ των οποίων 1.000,00 θα είναι η δική μας συμβολή
και θα ψηφιστεί η πίστωση μετά την έγκριση του προϋπολογισμού μας.
Η συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση βεβαίως,
περίπτωση δεν απαλλάσσει

σε καμία

την Περιφέρεια από την υποχρέωση ένταξης

των

σημαντικών έργων τα οποία έχουν επισημανθεί ως ζωτικής σημασίας για τον Δήμο
Ελαφονήσου, στο γενικότερο Πρόγραμμα Έργων της.
Σας θέτω υπόψη το Σχέδιο της

Προγραμματικής

Σύμβασης με την

Περιφέρεια για την συγκεκριμένη Πράξη και σας καλώ να την εγκρίνετε.
Στην συνέχεια αφού διαβάστηκε το σχέδιο, ακολούθησε διαλογική
συζήτηση κατά την οποία το ΔΣ τόνισε ότι σαφώς πρέπει να γίνει η «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ» άμεσα,
αλλά βεβαίως ως Δ.Σ. αναμένει και την ένταξη στο Περιφερειακό
Πρόγραμμα, των έργων που έχουν τεθεί υπόψη της Περιφέρειας και είναι
καθοριστικά για την ανάπτυξη και την πορεία του Δήμου. Μετά το πέρας της
συζήτησης το ΔΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει

το

Σχέδιο

της

Προγραμματικής

Σύμβασης

όπως

παρουσιάστηκε στην εισήγηση του Δημάρχου, και έχει ως εξής:
ΣΧΕΔΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΄΄΄΄ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μεταξύ «Περιφέρειας Πελοποννήσου» Και «Δήμου Ελαφονήσου»
για την Πράξη 1
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ»
[ΤΡΙΠΟΛΗ,

1

]

Ως πράξη νοείται το έργο ή ομάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Πρόγραμμα.
Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, η πράξη δύναται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα υποέργα
(τεχνικά έργα ή/και μελέτες ή/και προμήθειες ή/και υπηρεσίες κ.α.), τα οποία θα πρέπει να αποτελούν
στο σύνολό τους το αντικείμενο της παρούσας. Δεν είναι δυνατή η σύναψη χωριστής προγραμματικής
σύμβασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων υλοποίησης υποέργου.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 2
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ»
Στη Τρίπολη, σήμερα την ……………(μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :
1. την

Περιφέρεια Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη, όπως

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ.
Πέτρο Τατούλη,
2. το

Δήμο Ελαφονήσου, που εδρεύει

στην

Ελαφόνησο

όπως

εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Ψαρομμάτη
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»,
2. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»,
3. Την υπ’ αριθμ. …………… Απόφαση του Δήμου Ελαφονήσου για την
σύναψη ΠΣ και την μεταβίβαση της αρμοδιότητας πληρωμών που
του αναλογούν,
4.

Την

υπ’

αριθμ.

……………..

Απόφαση

του

Περιφερειακού

Συμβουλίου Πελοποννήσου,
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Στο πλαίσιο του Τεχνικού Προγράμματος –της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει
προγραμματιστεί η υλοποίηση έργου με τίτλο«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ» με Προϋπολογισμό 15.000 €, η
οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».
Σκοπός του έργου είναι η επισκευή των χώρων υγιεινής στο Δημοτικό Σχολείο της
Ελαφονήσου και πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών του σχολείου.

Δεδομένου ότι :
η αρμοδιότητα της ανέγερσης σχολικών κτιρίων και των αναγκών
σχολικής στέγης σύμφωνα με το Ν3852/1010 από 01-10-2011
περιήλθε στους Δήμους
η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ελαφονήσου μετά την εφαρμογή του
προγράμματος ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ¨ είναι υποστελεχωμένη
κρίνεται σκόπιμο οι διαδικασίες δημοπράτησης και υλοποίησης του εν λόγω
έργου να γίνουν από την Περιφέρεια Πελ/σου.
Επομένως τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν , κατά τα ανωτέρω, στη σύναψη
της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το
γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.
2

Kατά περίπτωση δύναται, κατά την κρίση των συμβαλλομένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή
πρόσθετα άρθρα
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ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί:
Ι) Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης, Ταμειακής Διαχείρισης και
πληρωμών του «Έργου από το Δήμο Ελαφονήσου (Κύριος του Έργου) στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας……..
(Φορέας Υλοποίησης και υπόλογος).

1)

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της
παρούσας σύμβασης η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής
Ενότητας Λακωνίας αναλαμβάνει να υλοποιήσει τις παρακάτω ενέργειες
(ενδεικτικά) 3 :
Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.

2)

Σύνταξη διακήρυξης.

3)

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

4)

Υπογραφή της σχετικής συμβάσης.

5)

Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.

6)

Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος
του προϋπολογισμού του Έργου.

7)

Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (έως και την οριστική
παραλαβή) .

8)

Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας ως
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.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
2.1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.,
αναλαμβάνει:
•

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

3

Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες
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•

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

•

Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.

•

Να διενεργήσει το διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών και την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με
τη σχετική νομοθεσία.

•

Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες
πληρωμές.

2.2. ο Δήμος Ελαφονήσου ως Κύριος του Έργου, αναλαμβάνει:
•

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

•

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

•

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

•

Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του
αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του
ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται
στο ποσό των 15.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., Το οποίο θα καλυφθεί από το
Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (14.000 €) και από το Δήμο Ελαφονήσου (1.000 €).

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 τη Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας
Λακωνίας στο Δήμο Σπάρτης
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι..
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
Σπάρτη.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :
- έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται
Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
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-

δύο (2) εκπροσώπους του Φορέα Υλοποίησης με τους αναπληρωτές

του
Με την υπογραφή της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να ορίσουν
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
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,
η πέραν του συμβατικού 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
από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της ΔΤΕ της ΠΕ ΛΑκωνίας.
Οι 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 ‘όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη
διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του
Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων
ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως το Δήμο Ελαφονήσου έναντι των τρίτων
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της
αρμοδιότητας υλοποίησης.
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ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση
και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δε θα επιλύεται από
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να
επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Σπάρτης
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
10.1 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.
ΑΡΘΡΟ 11
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 τέσσερα
πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
1. Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου,
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

2. Για το Δήμο Ελαφονήσου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1. Τίτλος Πράξης: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ»
2. Φορέας Πρότασης (Κύριος του έργου): ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: Β443ΩΡ4-80Ι

3. Φορέας

Υλοποίησης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
4. Φορέας Λειτουργίας: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
5.

Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης:

6. Η επισκευή των χώρων υγιεινής του Δημοτικού Σχολείου Ελαφονήσου
7. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: Το έργο θα κατασκευαστεί στο Δήμο
Ελαφονήσου.
8. Προϋπολογισμός: 15.000 € συμπ. ΦΠΑ
9.

Διάρκεια υλοποίησης κατασκευής του έργου: (4) ΜΗΝΕΣ
Η απόφαση έλαβε α.α. 12 /2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το

πρακτικό 3/ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 του Δ.Σ. που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και
υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Σ. Αρώνης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μαρία Σ.Αρώνη

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ
ΑΡΩΝΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ,ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΜΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΛΙΑΡΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΑΡΩΝΗΜΑΡΙΑ Γ.

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

