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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Από το πρακτικό 12/2012συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 26η
του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους
2012, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό
1382/21-9-2012 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
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗ Λ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο να εισηγηθεί το 3 ο
θέμα:

Αριθ. Απόφ. 58]2012
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΠΕ 12403 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ – ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ο οποίος είπε:
“Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη, στην πρόσκληση ΚΑΠΕ - 12403 Ο ΔΗΜΟΣ μας
προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Ελαφόνησος– Πράσινη
Νησιωτική Κοινότητα (Πρόγραμμα «Πράσινες Αγροτικές
Νησιωτικές “Κοινότητες” - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης»)

και
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Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά
την προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της
διαχειριστικής
επάρκειας
των φορέων υλοποίησης
(Δικαιούχων)
συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης
εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την
αποτελεσματική
και
αποδοτική
διοίκηση
και
διαχείριση
των
συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Ύστερα από συνεννόηση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου μπορούμε να
κάνουμε χρήση της διαχεριστικής επάρκειας που διαθέτει υπογράφοντας
προγραμματική σύμβαση με αυτή.
Σας θέτω υπόψη το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης και σας καλώ να
αποφασίσουμε σχετικά.
Το Δ.Σ. έκανε διαλογική συζήτηση και έλαβε υπόψη του την 57/2012 ΑΔΣ,
και το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, που έχει ως εξής:
« ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007
Μεταξύ
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
και
«ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ»
για την Πράξη

1

«Ελαφόνησος – Πράσινη Νησιωτική Κοινότητα (Πρόγραμμα «Πράσινες
Αγροτικές και Νησιωτικές “Κοινότητες” - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης»)»

ΤΡΙΠΟΛΗ, ……/…../………
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

2

1
Ως πράξη νοείται το έργο ή ομάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε
Επιχειρησιακό 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.

2
Kατά περίπτωση δύναται, κατά την κρίση των συμβαλλομένων, να τεθούν επί πλέον
ειδικοί όροι ή πρόσθετα άρθρα
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«…………………………………………………………….»
Στην Τρίπολη σήμερα την …………… , μεταξύ των παρακάτω
συμβαλλομένων :
1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ.
Πέτρο Τατούλη, και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν
συντομίας ως «Φορέας Υλοποίησης»
2. Ο Δήμος Ελαφονήσου, που εδρεύει στην Ελαφόνησο, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Παναγιώτη
Ψαρομμάτη, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα
χάριν συντομίας «Κύριος του Έργου»
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα
τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, 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. αρ. .... Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Πελοποννήσου για την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής
Σύμβασης και την υπογραφή της
3. Την υπ. αρ. .... Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ελαφονήσου για την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής
Σύμβασης και την υπογραφή της
4. Το με αριθ. πρωτ./ή κωδ. 9185/27-4-2009 έγγραφο επιβεβαίωσης
της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής , με το οποίο
επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης.
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, στην πρόσκληση ΚΑΠΕ - 12403
προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Ελαφόνησος – Πράσινη
Νησιωτική Κοινότητα (Πρόγραμμα «Πράσινες Αγροτικές και
Νησιωτικές “Κοινότητες” - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης»)» , η οποία θα

αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».
Το έργο στόχο έχει την υλοποίηση κατάλληλων παρεμβάσεων με σκοπό την
προώθηση του μοντέλου της «Πράσινης Ανάπτυξης» (Μηδενικό Ισοζύγιο
Ενέργειας ή/και εκπομπών CO2) μέσω δράσεων αντιμετώπισης της κλιματικής
αλλαγής, επίτευξης των στόχων της νομοθεσίας για την προστασία του
περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια, ενίσχυση σε υποδομών
ΑΠΕ.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την
προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της
διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων)
συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης
εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την
αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των
συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Δεδομένου ότι για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική
του επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου,
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου
2007-2013, ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της
διαχειριστικής επάρκειάς του για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το
ΕΣΠΑ, που περιλαμβάνει επιβεβαίωση τύπου Α και Β κατηγορίας που
απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, 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
μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Ελαφόνησος –
Πράσινη Νησιωτική Κοινότητα (Πρόγραμμα «Πράσινες Αγροτικές
και Νησιωτικές “Κοινότητες” - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης»)» («το

Έργο») από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της
παρούσας σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης
να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Διαχειριστικής Αρχής
του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, στην πρόσκληση ΚΑΠΕ - 12403
3
και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά) :
Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη
μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης για την
ένταξη της στο ΕΠ
Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα
με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος
του προϋπολογισμού του Έργου.
Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών
έργων έως και την οριστική παραλαβή) .
Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου
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.
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 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 Προτεινόμενης Πράξης.
3
Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες
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•
•

•
•

•
•

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 4, 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 5
Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε
αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο
φορέα.
Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού
και την προβολή του Έργου.

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 Διαχειριστική Αρχή.
• Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού
Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην Διαχειριστική
Αρχή και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού
Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.
• Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της
απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του
άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος
Διαχείρισης.
• Να καταρτίσει 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.
4
Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου.

5
Η συγκεκριμένη υποχρέωση τίθεται ως όρος της σύμβασης σε περίπτωση που ο Φορέας
Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ

ΑΔΑ: Β4Θ3ΩΡ4-ΓΩΛ

•
•
•
•

Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει
βάσει των σχετικών συμβάσεων.
Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις
αντίστοιχες πληρωμές.
Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε
συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.
Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου 6) τη
χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε
συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την ετήσια κατανομή
πιστώσεων.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο
Φορέας Υλοποίησης - διαχειριστικά επαρκής 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 συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα
είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους 7.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
3.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της
προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 13.997.825,00 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων
και απροβλέπτων..
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Διαχειριστικής Αρχής.
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις
έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη
έγγραφη 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.
6
δική του ΣΑΕ.

Τα εντός παρενθέσεως αναφέρονται σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει

7
Η παράγραφος αυτή και το Παράρτημα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του
αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης κρίνεται αναγκαίο.

ΑΔΑ: Β4Θ3ΩΡ4-ΓΩΛ

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 συστήνεται
όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την
……...
8
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :
δύο (2) εκπροσώπους του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τους
αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται Πρόεδρος της
Επιτροπής
δύο εκπροσώπους της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τους αναπληρωτές τους και
(1) εκπρόσωπο του Δήμου Ελαφονήσου με τον αναπληρωτή του
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της
πράξης στο Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, στην πρόσκληση ΚΑΠΕ 12403, οι συμβαλλόμενοι φορείς 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 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 αιτιολογημένη αίτηση 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 από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της
συνεδρίαση.
8
Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών
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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 τακτικά κάθε έξι μήνες και
έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. 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.
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 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.
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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 ……..
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

9

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας
σύμβασης είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου
στον 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.
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
9
Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.
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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 Διαχειριστική Αρχή Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, στην πρόσκληση
ΚΑΠΕ – 12403..
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

……………………………
…………………………….

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1. Τίτλος Πράξης : Ελαφόνησος – Πράσινη Νησιωτική Κοινότητα (Πρόγραμμα
«Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές “Κοινότητες” - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης»)
1.1 τίτλος υποέργου 1: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 100 κτιρίων κατοικιών στο
Δήμο Ελαφονήσου»
1.2 τίτλος υποέργου 2: «Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων Δημαρχείου και
Σχολείου Δήμου Ελαφονήσου»
1.3 τίτλος υποέργου 3: «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις και Αναπλάσεις
επιλεγμένων ανοιχτών δημόσιων χώρων Δήμου Ελαφονήσου»
1.4 τίτλος υποέργου 4: «Δημοτικός Φωτισμός με χρήση ΑΠΕ και Αυτόνομα
ΦΒ συστήματα δημοτικού φωτισμού»
1.5 τίτλος υποέργου 5: «Σύστημα Ηλεκτρικής Κίνησης - Αυτόνομο σύστημα
υποστήριξης ηλεκτρικής κίνησης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»
1.6 τίτλος υποέργου 6: «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β
Συστήματα»
1.7 τίτλος υποέργου 7: «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση
ενεργειακής αξιοποιήσης Βιομάζας»
1.8 τίτλος υποέργου 8: «Εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών
Λυμάτων Μικρής Κλίμακας και δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό Κάτω Νησί
Ελαφονήσου»
1.9 τίτλος υποέργου 9: «Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποιήσης»
1.10 τίτλος υποέργου 10: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εκτίμηση
των απαιτούμενων ενεργειακών και άλλων δεδομένων για την ανάπτυξη
συστήματος καταγραφής και εκτίμησης του ετήσιου ισοζυγίου ενέργειας και
εκπομπών του Δήμου»
1.11 τίτλος υποέργου 11: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην
οργάνωση, διοίκηση και παρακολούθηση των παρεμβάσεων ενεργειακής
αναβάθμισης 100 κτιρίων κατοικιών και κτιρίων Δημαρχείου και Σχολείου
Δήμου Ελαφονήσου»
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1.12 τίτλος υποέργου 12: «Υποστηρικτικές Μελέτες (Ενεργειακή μελέτη,
Ενεργειακή Επιθεώρηση και έκδοση ΠΕΑ, τοπογραφικές αποτυπώσεις,
τεχνικές εκθέσεις για την έκδοση απαιτούμενων εγκρίσεων) για την
υλοποιήση των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης 100 κτιρίων
κατοικιών και κτιρίων Δημαρχείου και Σχολείου Δήμου Ελαφονήσου»
1.13 τίτλος υποέργου 13: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην
οργάνωση, διοίκηση και παρακολούθηση των παρεμβάσεων βιοκλιματικών
αναβαθμίσων και αναπλάσεων επιλεγμένων ανοιχτών δημόσιων χώρων
Δήμου Ελαφονήσου»
1.14 τίτλος υποέργου 14: «Υποστηρικτικές Μελέτες (Αρχιτεκτονική μελέτη,
τοπογραφικές αποτυπώσεις, τεχνικές εκθέσεις για την έκδοση απαιτούμενων
εγκρίσεων) για την υλοποιήση των παρεμβάσεων βιοκλιματικών
αναβαθμίσων και αναπλάσεων επιλεγμένων ανοιχτών δημόσιων χώρων
Δήμου Ελαφονήσου»
1.15 τίτλος υποέργου 15: «Οριστική Μελέτη Καταγραφής, Βελτιστοποίησης
και εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με την δημιουργία
αυτόνομου συστήματος Δημοτικού φωτισμού με χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας»
1.16 τίτλος υποέργου 16: «Οριστική χωροταξική και κυκλοφοριακή μελέτη
για την υλοποίηση συστήματος φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων»
1.17 τίτλος υποέργου 17: «Οριστικές Μελέτες Η/Μ για παρεμβάσεις
εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό, Ηλεκτροκίνηση και
Μονάδες ΑΠΕ»
1.18 τίτλος υποέργου 18: «Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
μονάδων ΑΠΕ»
1.19 τίτλος υποέργου 19: «Προετοιμασία Τεχνικών Εκθέσεων και Μελετών
για την έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών από Αρχαιολογική
Υπηρεσία, Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου, Πολεοδομία και ΕΠΑΕ για την
υλοποιήση των μονάδων ΑΠΕ»
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1.20 τίτλος υποέργου 20: «Οριστική Μελέτη & Μελέτη Εφαρμογής
Εγκατάστασης Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Μικρής Κλίμακας
και δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό Κάτω Νησί Ελαφονήσου»
1.21 τίτλος υποέργου 21: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας
Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Μικρής Κλίμακας και δικτύου αποχέτευσης
στον οικισμό Κάτω Νησί Ελαφονήσου»
1.22 τίτλος υποέργου 22: «Προετοιμασία Τεχνικών Εκθέσεων και Μελετών
για την έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών από Αρχαιολογική
Υπηρεσία, Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου, Πολεοδομία και ΕΠΑΕ»
1.23 τίτλος υποέργου 23: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου επικοινωνίας»
1.24 τίτλος υποέργου 24: «Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικού
εξοπλισμού για την παρακολούθηση και διαχείριση ενεργειακών πηγών»
1.25 τίτλος υποέργου 25: «Δράσεις Εκπαίδευσης, Διάδοσης, Δικτύωσης και
Δημοσιότητας»
2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): Δήμος Ελαφονήσου
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): Περιφέρεια Πελοποννήσου
4. Φορέας λειτουργίας: Δήμος Ελαφονήσου
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης

10

Αφορά στην Πράξη «Ελαφόνησος – Πράσινη Νησιωτική Κοινότητα». Αναλυτικά
θα εκτελεστούν:
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων Κατοικιών: Στα πλαίσια της Πράξης
προτείνεται η ενεργειακή αναβάθμιση 100 κτιρίων κατοικιών μέσω
θερμομόνωσης του εξωτερικού κελύφους, αλλαγής κουφωμάτων, κάλυψης
ενεργειακών καταναλώσεων με ΑΠΕ (εγκατάσταση ηλιακού συστήματος για
παραγωγή ΖΝΧ και λέβητα pellet) και αναβάθμισης συστήματος
θέρμανσης/ψύξης (αντικατάσταση παλιών ενεργοβόρων κλιματιστικών). Με τις
παρεμβάσεις αυτές θα επιτευχθεί εξοικονόμηση στην τελική κατανάλωση
ενέργειας της τάξης των 400 MWh/έτος.
10
Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της
μελέτης. Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών
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Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων: Στα πλαίσια της Πράξης
προτείνεται η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων Δημαρχείου και
Σχολείου μέσω θερμομόνωσης του εξωτερικού κελύφους, αλλαγής κουφωμάτων,
κάλυψης ενεργειακών καταναλώσεων με ΑΠΕ (λέβητα pellet) και αναβάθμισης
συστήματος
θέρμανσης/ψύξης
(αντικατάσταση
παλιών
ενεργοβόρων
κλιματιστικών). Με τις παρεμβάσεις αυτές θα επιτευχθεί εξοικονόμηση της τάξης
των 30 MWh/έτος.
Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις και Αναπλάσεις επιλεγμένων ανοιχτών
δημόσιων χώρων Δήμου Ελαφονήσου: Στα πλαίσια της Πράξης προτείνεται η
ανάπλαση του Παραλιακού μετώπου οικισμού Ελαφονήσου, της περιοχής
Υπόστεγο στην Πούντα και προαύλιων χώρων ναών με την εφαρμογή ψυχρών
υλικών και φυτεύεσεων με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος και των
συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης. Με τις παρεμβάσεις θα μειωθεί η
θερμοκρασία στους χώρου κάτα 1-2 oC.
Δημοτικός Φωτισμός με χρήση ΑΠΕ και Αυτόνομα ΦΒ συστήματα
δημοτικού φωτισμού: Προτείνεται η αναβάθμιση του συστήματος δημοτικού
φωτισμού με την εγκατάσταση λαμπτήρων LED και αυτόνομων Φ/Β συστημάτων
δημοτικού φωτισμού. Με τις παρεμβάσεις αυτές θα επιτευχθεί εξοικονόμηση της
τάξης των 61 MWh/έτος στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Σύστημα Ηλεκτρικής Κίνησης - Αυτόνομο σύστημα υποστήριξης
ηλεκτρικής κίνησης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: Προτείνεται η προμήθεια ηλεκτροκίνητων Α/Φ
και οχημάτων μεταφοράς προσωπικού με την παράλληλη εγκατάσταση σταθμού
φόρτισης ο οποίος θα τροφοδοτείται από εγκατάσταση στεγάστρων με ΑΠΕ. Με
τις παρεμβάσεις αυτές θα επιτευχθεί εξοικονόμηση της τάξης των 50 MWh/έτος
στην τελική κατανάλωση ενέργειας.
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β Συστήματα: Προτείνεται η
εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων συνολικής ισχύος 1.700 kW για την παραγωγή
πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης των 2.560 MWh σε ετήσια βάση.
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση ενεργειακής
αξιοποιήσης Βιομάζας: Προτείνεται η εγκατάσταση μονάδας ενεργειακής
αξιοποιήσης βιομάζας ισχύος 250 kW, η οποία θα παράγει 2.038 MWh
πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας MWh σε ετήσια βάση. Η βιομάζα θα προέρχεται
από τα κλαδέματα δένδρων που θα φυτευθούν στο νησί για τους σκοπούς του
προγράμματος.
Εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Μικρής Κλίμακας
και δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό Κάτω Νησί Ελαφονήσου:
Προτείνεται η εγκατάσταση μιας μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων μικρής
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κλίμακας και του συνοδού δικτύου αποχέτευσης η οποία θα εξυπηρετεί
αποκλειστικά τον οικισμό Κάτω-Νησί Ελαφονήσου
Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποιήσης: Προτείνεται η προμήθεια 700
κάδων οικιακής κομποστοποιήσης, οι οποίοι θα μοιραστούν στους Δημότες και
τα καταλύμματα του νησιού.
Προμήθεια μετρητικού εξοπλισμού: Προτείνεται η προμήθεια μετρητικού
εξοπλισμού για την παρακολούθηση και διαχείριση ενεργειακών πηγών. Η
προμήθεια είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Πρόγραμμα προκειμένου να
εκτιμηθεί η επίδραση στην «Κοινότητα» από την υλοποίηση της Πράξης.
Υπηρεσίες Υποστήριξης: Για την υλοποιήση του έργου απαιτείται
συμβουλευτική υποστήριξη από ιδιαίτερα έμπειρους και εξειδικευμένους
συμβούλους αφενός για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων στο ΕΣΠΑ και
αφετέρου για την παροχή υπηρεσιών για την ωρίμανση μελετών και τον
σχεδιασμό του καινοτόμου πιλοτικού.
Δράσεις Εκπαίδευσης, Διάδοσης, Δικτύωσης και Δημοσιότητας: Στις
δράσεις αυτές περιλαμβάνονται ενέργειες προβολής της Πράξης, ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών, αναφορικά με
τη σκοπιμότητα και τα οφέλη της Πράξης μέσα από διάφορα κανάλια
επικοινωνίας (ανάπτυξη ιστοσελίδας, παραγωγή ενημερωτικού υλικού σε
προσβάσιμες μορφές, όπως έντυπα μεγάλων χαρακτήρων, εκτυπώσεις Braille,
έντυπα easy to read, οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων κ.λπ.). Το 20% των
δαπανών των Δράσεων Διάδοσης/Ενημέρωσης, εφόσον υπάρχουν τέτοιες, θα
πρέπει υποχρεωτικά να αφορά στην παραγωγή υλικού για ΑμΕΑ (εκτυπώσεις
Braille και DVDs).
Η πράξη αποσκοπεί κύρια στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την λειτουργία
στις επιλεγμένες αγροτικές και νησιωτικές «κοινότητες», κατάλληλων
παρεμβάσεων, που θα υποστηρίξουν, με πολλαπλασιαστικό και επιδεικτικό
αντίκτυπο σε όλη την επικράτεια, το μοντέλο της «Πράσινης Ανάπτυξης»,
οδηγώντας ουσιαστικά στο μηδενικό ισοζύγιο ενέργειας ή/και εκπομπών CO2.
6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης
Το έργο θα αναπτυχθεί εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Ελαφονήσου.
7. Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός υποέργου 1
Προϋπολογισμός υποέργου 2
Προϋπολογισμός υποέργου 3
Προϋπολογισμός υποέργου 4
Προϋπολογισμός υποέργου 5
Προϋπολογισμός υποέργου 6
Προϋπολογισμός υποέργου 7

2.540.000,00 €
112.000,00 €
1.970.000,00 €
930.000,00 €
435.000,00 €
3.770.000,00 €
2.160.025,00 €
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Προϋπολογισμός υποέργου 8
Προϋπολογισμός υποέργου 9
Προϋπολογισμός υποέργου 10
Προϋπολογισμός υποέργου 11
Προϋπολογισμός υποέργου 12
Προϋπολογισμός υποέργου 13
Προϋπολογισμός υποέργου 14
Προϋπολογισμός υποέργου 15
Προϋπολογισμός υποέργου 16
Προϋπολογισμός υποέργου 17
Προϋπολογισμός υποέργου 18
Προϋπολογισμός υποέργου 19
Προϋπολογισμός υποέργου 20
Προϋπολογισμός υποέργου 21
Προϋπολογισμός υποέργου 22
Προϋπολογισμός υποέργου 23
Προϋπολογισμός υποέργου 24
Προϋπολογισμός υποέργου 25
Συνολικός προϋπολογισμός

950.000,00 €
112.000,00 €
15.000,00 €
24.600,00 €
152.800,00 €
23.400,00 €
170.000,00 €
30.000,00 €
20.000,00 €
100.000,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
20.000,00 €
43.000,00 €
80.000,00 €
290.000,00 €
13.997.825,00 €

Πράξης
8. Διάρκεια υλοποίησης
Διάρκεια σε μήνες
Υποέργο 1: «Ενεργειακή Αναβάθμιση
100 κτιρίων κατοικιών στο Δήμο
Ελαφονήσου»
Υποέργο 2: «Ενεργειακή Αναβάθμιση
κτιρίων Δημαρχείου και Σχολείου
Δήμου Ελαφονήσου»
Υποέργο 3: «Βιοκλιματικές
Αναβαθμίσεις και Αναπλάσεις
επιλεγμένων ανοιχτών δημόσιων
χώρων Δήμου Ελαφονήσου»
Υποέργο 4: «Δημοτικός Φωτισμός με
χρήση ΑΠΕ και Αυτόνομα ΦΒ
συστήματα δημοτικού φωτισμού»
Υποέργο 5: «Σύστημα Ηλεκτρικής
Κίνησης - Αυτόνομο σύστημα
υποστήριξης ηλεκτρικής κίνησης και
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με
χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας»
Υποέργο 6: «Παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από Φ/Β Συστήματα»

18 μήνες
12 μήνες

24 μήνες
12 μήνες

16 μήνες
24 μήνες
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Υποέργο 7: «Παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από εγκατάσταση
ενεργειακής αξιοποιήσης Βιομάζας»
Υποέργο 8: «Εγκατάσταση Μονάδας
Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων
Μικρής Κλίμακας και δικτύου
αποχέτευσης στον οικισμό Κάτω
Νησί Ελαφονήσου»
Υποέργο 9: «Προμήθεια κάδων
οικιακής κομποστοποιήσης»
Υποέργο 10: «Παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης στην εκτίμηση των
απαιτούμενων ενεργειακών και
άλλων δεδομένων για την ανάπτυξη
συστήματος καταγραφής και
εκτίμησης του ετήσιου ισοζυγίου
ενέργειας και εκπομπών
Υποέργο 11: «Παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης στην οργάνωση,
διοίκηση και παρακολούθηση των
παρεμβάσεων ενεργειακής
αναβάθμισης 100 κτιρίων κατοικιών
και κτιρίων Δημαρχείου και Σχολείου
Δήμου Ελαφονήσου»
Υποέργο 12: «Υποστηρικτικές
Μελέτες (Ενεργειακή μελέτη,
Ενεργειακή Επιθεώρηση και έκδοση
ΠΕΑ, τοπογραφικές αποτυπώσεις,
τεχνικές εκθέσεις για την έκδοση
απαιτούμενων εγκρίσεων) για την
υλοποιήση των πα
Υποέργο 13: «Παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης στην οργάνωση,
διοίκηση και παρακολούθηση των
παρεμβάσεων βιοκλιματικών
αναβαθμίσων και αναπλάσεων
επιλεγμένων ανοιχτών δημόσιων
χώρων Δήμου Ελαφονήσου»
Υποέργο 14: «Υποστηρικτικές
Μελέτες (Αρχιτεκτονική μελέτη,
τοπογραφικές αποτυπώσεις, τεχνικές
εκθέσεις για την έκδοση
απαιτούμενων εγκρίσεων) για την
υλοποιήση των παρεμβάσεων
βιοκλιματικών αναβαθμίσων
Υποέργο 15: «Οριστική Μελέτη
Καταγραφής, Βελτιστοποίησης και
εξοικονόμησης ενέργειας στο

24 μήνες

24 μήνες
6 μήνες

6 μήνες

18 μήνες

6 μήνες

24 μήνες

6 μήνες
6 μήνες
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δημοτικό φωτισμό με την δημιουργία
αυτόνομου συστήματος Δημοτικού
φωτισμού με χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας»
Υποέργο 16: «Οριστική χωροταξική
και κυκλοφοριακή μελέτη για την
υλοποίηση συστήματος φορτιστών
ηλεκτρικών οχημάτων»
Υποέργο 17: «Οριστικές Μελέτες Η/Μ
για παρεμβάσεις εξοικονόμησης
ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό,
Ηλεκτροκίνηση και Μονάδες ΑΠΕ»
Υποέργο 18: «Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
μονάδων ΑΠΕ»
Υποέργο 19: «Προετοιμασία Τεχνικών
Εκθέσεων και Μελετών για την
έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων
και αδειών από Αρχαιολογική
Υπηρεσία, Κτηματική Υπηρεσία
Δημοσίου, Πολεοδομία και ΕΠΑΕ για
την υλοποιήση
Υποέργο 20: «Οριστική Μελέτη &
Μελέτη Εφαρμογής Εγκατάστασης
Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών
Λυμάτων Μικρής Κλίμακας και
δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό
Κάτω Νησί Ελαφονήσου»
Υποέργο 21: «Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών
Λυμάτων Μικρής Κλίμακας και
δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό
Κάτω Νησί Ελαφονήσου»
Υποέργο 22: «Προετοιμασία Τεχνικών
Εκθέσεων και Μελετών για την
έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων
και αδειών από Αρχαιολογική
Υπηρεσία, Κτηματική Υπηρεσία
Δημοσίου, Πολεοδομία και ΕΠΑΕ»
Υποέργο 23: «Παροχή υπηρεσιών
συμβούλου επικοινωνίας»
Υποέργο 24: «Προμήθεια και
εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού
για την παρακολούθηση και
διαχείριση ενεργειακών πηγών»
Υποέργο 25: «Δράσεις Εκπαίδευσης,
Διάδοσης, Δικτύωσης και

6 μήνες

6 μήνες
6 μήνες

6 μήνες

6 μήνες

6 μήνες

6 μήνες
30 μήνες

30 μήνες
30 μήνες
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Δημοσιότητας»

Σύνολο Πράξης 30 μήνες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ11
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ12

Έγγραφο / απόφαση
Οικοδομική άδεια

Φορέας έγκρισης ή
αδειοδότησης

Αριθμός
πρωτ./
ημερομηνία

κ.λ.π.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)
11
Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.

12
Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και
έχουν εκδοθεί, πχ τίτλοι ιδιοκτησίες εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις
κλπ. Σε περίπτωση υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο.
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Ενέργεια
Ενεργειακή μελέτη αναβάθμισης 100
κτιρίων κατοικιών
Ενεργειακή μελέτη αναβάθμισης
δημοτικών κτιρίων
Ενεργειακή Επιθεώρηση και έκδοση
ΠΕΑ 100 κτιρίων κατοικιών ΜΕΤΑ την
υλοποιήση των δράσεων ενεργειακής
αναβάθμισης
Ενεργειακή Επιθεώρηση και έκδοση
ΠΕΑ 100 κτιρίων Δημοτικών Κτιρίων
Προετοιμασία Τεχνικών Εκθέσεων και
Μελετών για την έκδοση των
απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών
από Αρχαιολογική Υπηρεσία, Κτηματική
Υπηρεσία Δημοσίου, Πολεοδομία και
ΕΠΑΕ για τις εργασίες ενεργειακής
αναβάθμισης και δημοτικών κτιρίων
Τοπογραφική αποτύπωση των
ανοιχτών χώρων Δήμου Ελαφονήσου
Αρχιτεκτονική Μελέτη Βιοκλιματικών
Αναπλάσεων των ανοιχτών χώρων
Δήμου Ελαφονήσου
Φυτοτεχνική Μελέτη Βιοκλιματικών
Αναπλάσεων των ανοιχτών χώρων
Δήμου Ελαφονήσου
Μετρήσεις, καταγραφή-έκθεση και
εκτίμηση του μικροκλίματος ΠΡΙΝ και
ΜΕΤΑ την υλοποίηση των
Βιοκλιματικών Αναπλάσεων
Προετοιμασία Τεχνικών Εκθέσεων και
Μελετών για την έκδοση των
απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών
από Αρχαιολογική Υπηρεσία, Κτηματική
Υπηρεσία Δημοσίου, Πολεοδομία και
ΕΠΑΕ για τις εργασίες βιοκλιματικής
αναβάθμισης
Οριστική Μελέτη Καταγραφής,
Βελτιστοποίησης και εξοικονόμησης
ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με την
δημιουργία αυτόνομου συστήματος
Δημοτικού φωτισμού με χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Υπεύθυνος
φορέας
κύριος του έργου

φορέας
υλοποίησης
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Οριστική χωροταξική και κυκλοφοριακή
μελέτη για την υλοποίηση συστήματος
φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων
Οριστικές Μελέτες Η/Μ για παρεμβάσεις
εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό
Φωτισμό, Ηλεκτροκίνηση και Μονάδες
ΑΠΕ
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
μονάδων ΑΠΕ
Προετοιμασία Τεχνικών Εκθέσεων και
Μελετών για την έκδοση των
απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών
από Αρχαιολογική Υπηρεσία, Κτηματική
Υπηρεσία Δημοσίου, Πολεοδομία και
ΕΠΑΕ για τις μονάδες ΑΠΕ
Οριστική Μελέτη & Μελέτη Εφαρμογής
Εγκατάστασης Μονάδας Επεξεργασίας
Αστικών Λυμάτων Μικρής Κλίμακας και
δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό
Κάτω Νησί Ελαφονήσου
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών
Λυμάτων Μικρής Κλίμακας και δικτύου
αποχέτευσης στον οικισμό Κάτω Νησί
Ελαφονήσου
Προετοιμασία Τεχνικών Εκθέσεων και
Μελετών για την έκδοση των
απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών
από Αρχαιολογική Υπηρεσία, Κτηματική
Υπηρεσία Δημοσίου, Πολεοδομία και
ΕΠΑΕ για την εγκατάστάση
επεξεργασίας αστικών λυμάτων

•

. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Παν. Ψαρομμάτη για την
υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

•

Τον ορισμό ως εκπροσώπου του Δήμου Ελαφονήσου στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης
του Διονυση Ανομίτρη

Η απόφαση έλαβε α.α. 58/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό
12]26-9-2012 του Δ.Σ. που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Σ. Αρώνης

Η Γραμματέας
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. , ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ,
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ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

