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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα Απριλίου του έτους 2013 και
ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 150/2013
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 28/3/2013.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 150
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
9/28-3-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 8230/3-4-2013

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ
Ανάκληση της υπ'αριθµ. 347/2012 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου και σύναψη νέας
προγραµµατικής σύµβασης για την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου
“ΕΞΟΙΚΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ”
Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα
6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 7305/22-3-2013 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους
ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

16) Σούφλα Ουρανία

1) Ζορµπάς Ιωάννης

2) Αναστασίου Απόστολος

17) Τσιούκης Λάµπρος

2) Νασιάκου Αλεξάνδρα

3) Αρβανιτάκου Σοφία

18) Βερίλλης ∆οµήνικος

3) Χλαπάνας Ηλίας

4) Γούλας Σωτήριος

19) Γεννάδιος Ιωάννης

4) Καρκαλέτση Θεοδώρα

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

20) Ντελής Ιωάννης

5) Σουφλάκος Βασίλειος

6) Καραγιάννης Νικόλαος

21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

7) Κατσιαβάρας Θωµάς

22) Τέγος Χρήστος

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

23) Γιοβάνης Γεώργιος

9) Κωτούλας Φίλιππος

24) Μακροστέργιος Αθανάσιος

10) Μαρκινός Αθανάσιος

25) Τσίπρας Εµµανουήλ

11) Μουζιούρας Νικόλαος

26) Αρχοντής ∆ηµήτριος

12) Μπατζιάκας Βασίλειος

27) Τσαντήλας Βασίλειος

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος

28) Χάρµπας Θωµάς

14) Παπαγεωργίου Σταύρος
15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 28), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος,
σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης,
παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

--------------------------Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε ανάκληση της υπ'αριθµ.
347/2012 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου και σύναψη νέας προγραµµατικής σύµβασης για
την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου “ΕΞΟΙΚΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ” και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την υπ'αριθµ. 347/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η
υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Καρδίτσας και ΑΝ.ΚΑ Α.Ε για την
τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ”. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε µε την υπ'αριθµ.
2378/180813/19-9-2012 απόφαση της Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στ.
Ελλάδας
2. Την εισήγηση του αντιδηµάρχου Έργων και Πολεοδοµίας Φιλ. Κωτούλα, ο οποίος
ανέφερε:
Με την αριθ. 347/2012 απόφασή µας, αναθέσαµε στην ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. µε την υπογραφή
προγραµµατικής σύµβασης, την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
Λόγω των οικονοµικών δυσχεριών που αντιµετωπίζουν σήµερα όλοι οι ∆ήµοι, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., αποφάσισε να υλοποιήσει το έργο της τεχνικής
υποστήριξης του προγράµµατος Εξοικονοµώ, µε µείωση του αρχικού προϋπολογισµού και
για τους τρείς δικαιούχους ∆ήµους του Ν. Καρδίτσας (∆ήµοι Καρδίτσας, Σοφάδων και
Μουζακίου). Προτείνεται να υλοποιηθεί το έργο µε την υπογραφή νέας προγραµµατικής
σύµβασης στο συνολικό ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων τριάντα
πέντε ευρώ (54.735,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., αντί του ποσού των εξήντα
οκτώ χιλιάδων ευρώ (68.000,00 €). Το ποσό αυτό θα καλυφθεί σε ποσοστό 70% από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (υποέργο 4 – Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης
του έργου και σε ποσοστό 30% από το ∆ήµο.
Προτείνω λοιπόν την ανάκληση της υπ΄αριθ. 347/2012 απόφασης περί υπογραφής
προγραµµατικής σύµβασης για την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και λήψη απόφασης
έγκρισης σύναψης νέας προγραµµατικής σύµβασης.
3. Το σχέδιο προγραµµατικής σύµβασης
4. Τις διατάξεις των άρθρων 225 Ν. 3463/2006 και 100 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 8 παρ. 9 Ν. 4071/2012
5. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων
6. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της σύναψης προγραµµατικής
σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καρδίτσας και της ΑΝ.ΚΑ ψήφισαν όλοι οι παρόντες δηµοτικοί
σύµβουλοι, πλην των κ.κ Τέγου και Γιοβάνη, οι οποίοι καταψήφισαν την πρόταση

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α :ΒΕΑΘΩΕΗ-Ν∆4

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Α. Ανακαλεί την υπ'αριθµ. 347/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία
εγκρίθηκε η υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Καρδίτσας και ΑΝ.ΚΑ Α.Ε
για την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ”, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό
της παρούσας
Β.1. Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καρδίτσας και της
Αναπτυξιακής Καρδίτσας - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) µε
αντικείµενο την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης της πράξης «Εξοικονόµηση Ενέργειας
Καρδίτσας - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», συνολικού προϋπολογισµού 54.735,00 €. Στον
προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2013 υπάρχει εγγεγραµµένη
πίστωση στον Κ.Α 30-7331.0008
2. Εγκρίνει το σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης, το οποίο έχει ως εξής:
“ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
για την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Στην Καρδίτσα σήµερα την __/__/2013 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι :
1. Ο ∆ήµος Καρδίτσας που εδρεύει στην Καρδίτσα στην οδό Αρτεσιανού 1 µε Α.Φ.Μ.
997648454 - ∆.Ο.Υ. Καρδίτσας, ο οποίος εκπροσωπείται νόµιµα από το ∆ήµαρχο κο
Παπαλό Κων/νο και σύµφωνα µε την αριθ. ____/__-__-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, η οποία ελέγχθηκε ως προς τη νοµιµότητά της, σύµφωνα µε την αριθ.
____/_____ απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και θα
καλείται στη σύµβαση για συντοµία «∆ήµος»
2. Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) που
εδρεύει στην Καρδίτσα στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 34 (1ος όροφος) µε Α.Φ.Μ. 094150026
- ∆.Ο.Υ. Καρδίτσας, η οποία εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο Μπέλλη Βασίλειο, Γενικό
∆ιευθυντή και σύµφωνα µε την αριθ. ___/__-__-2013 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και θα καλείται στη σύµβαση για συντοµία «ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.»
αφού έλαβαν υπόψη:
την αριθ. ΦΒ1/Ε5.5/9501/462-27-04-2012 απόφαση ένταξης της πράξης
«Εξοικονόµηση ενέργειας Καρδίτσας» µε κωδικό MIS 373747 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής.
συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Με την αριθ. ΦΒ1/Ε5.5/9501/462-27-04-2012 απόφαση ένταξης της πράξης
«Εξοικονόµηση ενέργειας Καρδίτσας» µε κωδικό MIS 373747 - Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, εγκρίθηκε η πράξη «Εξοικονόµηση ενέργειας Καρδίτσας» µε
φυσικό αντικείµενο της πράξης: «Εξοικονόµηση ενέργειας στην Καρδίτσα –
Πρόγραµµα Εξοικονοµώ – Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια, σε κοινόχρηστους
χώρους και δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δηµοσιότητας για το ∆ήµο
Καρδίτσας», συνολικού προϋπολογισµού επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000 €). Το έργο
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θα χρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (σε ποσοστό 70%),
ήτοι ποσό τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (490.000 €) και ποσό διακοσίων δέκα
χιλιάδων ευρώ (210.000 €) (ποσοστό 30%) θα καλυφθεί από ίδια συµµετοχή του ∆ήµου.
Με την παρούσα προγραµµατική σύµβαση καθορίζονται το πλαίσιο και οι όροι της
συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου και της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., η οποία και θα αναλάβει την «Τεχνική
Υποστήριξη υλοποίησης της πράξης “Εξοικονόµηση ενέργειας Καρδίτσας”»,
συνολικού προϋπολογισµού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε
ευρώ (54.735,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 2
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1 Νοµική βάση
Μεταξύ των συµβαλλοµένων µερών υπογράφεται η παρούσα προγραµµατική σύµβαση,
σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης) όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 4071/2012 (Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ), άρθρο 8, παρ. 9.
2.2 Περιεχόµενα
Η προγραµµατική σύµβαση περιέχει:
Προοίµιο
Τη νοµική βάση και το περιεχόµενο της σύµβασης
Το αντικείµενο της σύµβασης µε το σκοπό και τα περιεχόµενα αυτών
Τον προϋπολογισµό της σύµβασης
Τη γεωγραφική περιοχή υλοποίησης του έργου
Τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων
Τη διάρκεια ισχύος και το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της προγραµµατικής σύµβασης
Τους πόρους χρηµατοδότησης του έργου
Τη σύσταση και τις αρµοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου
Τη διαιτησία - επίλυση διαφορών - ρήτρες
Τις ειδικές και συµπληρωµατικές διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση αφορά στην «Τεχνική υποστήριξη
υλοποίησης της πράξης «Εξοικονόµηση Ενέργειας Καρδίτσας»
Ο προϋπολογισµός της σύµβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των πενήντα
τεσσάρων
χιλιάδων
επτακοσίων
τριάντα
πέντε
ευρώ
(54.735,00
€)
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό θα καλυφθεί σε ποσοστό 70% από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (υποέργο 4 – Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης
του έργου και σε ποσοστό 30% από το ∆ήµο και θα αποδοθεί ως αµοιβή στην ΑΝ.ΚΑ για την
τεχνική υποστήριξη του έργου.
ΑΡΘΡΟ 4
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το έργο θα υλοποιηθεί στη γεωγραφική περιοχή του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΑΡΘΡΟ 5
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας σύµβασης καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη
έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώµατα:
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5.1 Ο ∆ήµος Καρδίτσας θα αναλάβει:
1. Να ορίσει δύο (2) µέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
2. Να διευκολύνει τα στελέχη και το προσωπικό της ΑΝ.ΚΑ στη συγκέντρωση των
απαραίτητων στοιχείων, πληροφοριών και εγγράφων για την υλοποίηση του έργου.
3. Αναλαµβάνει την υποχρέωση χρηµατοδότησης του έργου.
4. Παρέχει κάθε αναγκαία τεχνική βοήθεια στα πλαίσια του ρόλου και των δυνατοτήτων
του, για την ολοκλήρωση των στόχων της παρούσας σύµβασης.
5. Παρεµβαίνει σε διοικητικό επίπεδο σε περιπτώσεις που απαιτείται η συνδροµή και άλλων
δηµόσιων ή δηµοτικών φορέων ή υπηρεσιών για την υλοποίηση των στόχων της
παρούσας σύµβασης
5.2. Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης της πράξης,
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα
σύµβαση ως αναπόσταστο κοµµάτι. Αναλυτικά θα αναλάβει:
1. Τεχνική υποστήριξη για την επικαιροποίηση των µελετών ως προς το οικονοµικό και
τεχνικό τους αντικείµενο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του έργου.
2. Τεχνική υποστήριξη αδειοδοτήσεων (π.χ. σχέδια αποτύπωσης υφιστάµενης κατάστασης).
3. Συµβουλευτική υποστήριξη στη σύνταξη τευχών δηµοπράτησης.
4. Συµβουλευτική υποστήριξη στη διαδικασία επιλογής αναδόχων.
5. Σύνταξη Τεχνικών ∆ελτίων Πράξης, µηνιαίων και τριµηνιαίων δελτίων σύµφωνα µε τις
διαδικασίες του οδηγού του προγράµµατος.
6. Σύνταξη µηνιαίας έκθεσης της πορείας υλοποίησης του έργου (οικονοµικής και τεχνικής)
µε σκοπό την υποστήριξη στο έργο της επίβλεψης (π.χ. µε σκαριφήµατα επιµέτρησης,
υποβοήθηση στον έλεγχο επιµετρήσεων, παρουσία ανά τακτά χρονικά διαστήµατα στο
έργο σύµφωνα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης).
7. Συµβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών σχετικών µε την προτεινόµενη πράξη
(προµήθεια εξοπλισµού κ.λπ.).
8. Τεχνική και ∆ιοικητική υποστήριξη της οικονοµικής και διοικητικής παρακολούθησης και
ολοκλήρωση και κλείσιµο του έργου.
9. Να παρέχει κάθε αναγκαία τεχνική βοήθεια στα πλαίσια του ρόλου και των δυνατοτήτων
της, για την ολοκλήρωση των στόχων της παρούσας σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 6
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση ισχύει από την υπογραφή της και µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2015.
Η παραπάνω προθεσµία µπορεί να παραταθεί µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων
µερών, σε συνάρτηση µε τις ανάγκες που θα προκύψουν και τους χρονικούς περιορισµούς
του Επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα».
ΑΡΘΡΟ 7
ΠΟΡΟΙ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
7.1. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε πενήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια
τριάντα πέντε ευρώ (54.735,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα
καταβληθεί στην ΑΝ.ΚΑ., ανά ενέργεια και ανά έτος κατόπιν έγκρισης της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης και σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα ανάλυσης κόστους.
Το παραπάνω ποσό θα καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (σε
ποσοστό 70%), ήτοι ποσό τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και
πενήντα λεπτών (38.314,50 €) και ποσό δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ και
πενήντα λεπτών (16.420,50 €) (ποσοστό 30%) θα καλυφθεί από ίδια συµµετοχή του
∆ήµου.
7.2. Η αµοιβή θα καταβάλλεται στην ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. έναντι έκδοσης νόµιµων παραστατικών.
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7.3.

Το συνολικό κόστος του έργου αναλύεται ως εξής:
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Ανάλυση κόστους: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου
«Εξοικονόµηση Ενέργειας Καρδίτσας - Πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
α/α

Ενέργεια

1

Επικαιροποίηση των µελετών που απαιτούνται ως προς
το οικονοµικό και τεχνικό τους αντικείµενο

2

2013

2014

2015

Σύνολο

Κόστος µε ΦΠΑ

12.000,00

12.000,00

14.760,00

Υποβοήθηση στη διαδικασία αδειοδοτήσεων (π.χ.
σχέδια αποτύπωσης υφιστάµενης κατάστασης)

4.000,00

4.000,00

4.920,00

3

Συµβουλευτική υποστήριξη στην σύνταξη τευχών
δηµοπράτησης

6.000,00

6.000,00

7.380,00

4

Συµβουλευτική υποστήριξη στη διαδικασία επιλογής
αναδόχων

5

750,00

750,00

1.500,00

1.845,00

Συµβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών
σχετικών µε τα προτεινόµενα υποέργα (προµήθεια
εξοπλισµού, προδιαγραφές υλικών κ.λπ.).

1.000,00

1.000,00

2.000,00

2.460,00

6

Υποστήριξη στην παρακολούθηση του έργου σύµφωνα
µε τον οδηγό προγράµµατος

1.000,00

1.500,00

1.500,00

4.000,00

4.920,00

7

Εκθέσεις πορείας υλοποίησης έργου (οικονοµικής και
τεχνικής) για την υποστήριξη της επίβλεψης (π.χ.
σκαριφήµατα επιµέτρησης, υποβοήθηση στον έλεγχο
επιµετρήσεων, παρουσία στο έργο κ.α)

4.000,00

4.000,00

4.000,00

12.000,00

14.760,00

8

Υποστήριξη στη διαδικασία ολοκλήρωσης - κλεισίµατος του έργου

3.000,00

3.000,00

3.690,00

Κόστος
ΦΠΑ (23%)

Συνολικό Κόστος

28.750,00

7.250,00

8.500,00 44.500,00

6.612,50

1.667,50

1.955,00 10.235,00

35.362,50

8.917,50

10.455,00

54.735,00

54.735,00
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ΑΡΘΡΟ 8
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
8.1
Συγκροτείται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, αποτελούµενη από
εκπροσώπους των συµβαλλοµένων, ως εξής :
Τον κο ____________, Εκπρόσωπο του ∆ήµου Καρδίτσας, µε αναπληρωτή τον κο
_____________.
Τον κο ______________, Εκπρόσωπο του ∆ήµου Καρδίτσας, µε αναπληρωτή τον κο
____________________.
Τον κο _________________, Εκπρόσωπο της της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., µε αναπληρωτή τον κο
______________.
Κάθε συµβαλλόµενο µέρος έχει δικαίωµα αλλαγής των εκπροσώπων του στην Κοινή
Επιτροπή, µετά από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς το άλλο συµβαλλόµενο µέρος.
8.2
Έργο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η παρακολούθηση της τήρησης
των όρων της σύµβασης και η παραλαβή του έργου.
Ειδικότερα η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης :
α.
Θα παρακολουθεί την πορεία του έργου και θα εισηγείται στα συµβαλλόµενα µέρη,
τρόπους για την υποβοήθηση της αρτιότερης εκτέλεσής του, στο πλαίσιο του αντίστοιχου
χρονοδιαγράµµατος της σύµβασης αυτής.
β.
Θα καταρτίζει το πρόγραµµα ενεργειών του άρθρου 5 της σύµβασης και θα εισηγείται
στα συµβαλλόµενα µέρη τη λήψη µέτρων για τη διευκόλυνση της εκτέλεσής τους.
8.3
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
14 του Ν. 2690/1999 (Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις).
8.4
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται οποτεδήποτε προκύψει ανάγκη ή το
ζητήσει ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη.
8.5
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποφασίζει οµόφωνα για τα θέµατα που εξετάζει
και οι αποφάσεις της δεσµεύουν τα συµβαλλόµενα µέρη.
Στην πρώτη συνεδρίασή της η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποφασίζει για τα λοιπά
θέµατα λειτουργίας της.
ΑΡΘΡΟ 9
∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ΡΗΤΡΕΣ
9.1
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι αρµόδια για την επίλυση όλων των
διαφορών που τυχόν προκύψουν µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, ως προς την ερµηνεία
και την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης βρίσκεται
σε απαρτία παρόντων όλων των µελών.
9.2
Εάν η ΑΝ.ΚΑ δεν ανταποκρίνεται στις συµβατικές υποχρεώσεις της, κατόπιν απόφασης
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, θα επιβαρύνεται µε ρήτρα ποσού δέκα ευρώ (10 €)
ανά ηµέρα καθυστέρησης υλοποίησης των εντολών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
του έργου.
9.4
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων που δεν θα διευθετηθεί από την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης, κατά το άρθρο 8 της παρούσας, θα λύεται µε διαιτησία
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 867 επ. του Κ. Πολ. ∆ικ. Τα συµβαλλόµενα µέρη
συµφωνούν να οριστεί ως διαιτητής ο Πρωτοδίκης Καρδίτσας.

ΑΡΘΡΟ 10
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.
Καµιά τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο
που υπογράφεται από τους εκπροσώπους των συµβαλλόµενων µερών, νόµιµα
εξουσιοδοτηµένους.
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2.
Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραµµατική σύµβαση
από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των
συµβαλλόµενων µερών από δικαιώµατα ή απαλλαγή από υποχρέωσή τους, ή αναγνώριση
δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα
προγραµµατική αυτή σύµβαση.
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συµβαλλόµενοι και προς
απόδειξη αυτών, αφού διαβάσθηκε η σύµβαση αυτή και βεβαιώθηκε το περιεχόµενό της,
υπογράφεται σε 4 πρωτότυπα όπως ακολουθεί:
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΠΑΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.
ΜΠΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ”

3. Ορίζει ως εκπροσώπους του ∆ήµου Καρδίτσας για τη συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της προγραµµατικής σύµβασης τους
α) δηµοτικούς συµβούλους: Μαρκινό Αθανάσιο µε αναπληρωτή τον Μουζιούρα Νικόλαο
β) υπαλλήλους του ∆ήµου Καρδίτσας: Καµινιώτη Νικόλαο, κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων
Μηχανολόγων Μηχανικών µε αναπληρώτρια την
∆ηµητρακοπούλου Μαρία, κλάδου ΠΕ
Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών
4. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο Καρδίτσας Κων/νο Χρυσ. Παπαλό για την υπογραφή της
προγραµµατικής σύµβασης κατά τους όρους της απόφασης αυτής.

Μειοψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ Τέγος και Γιοβάνης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε µέρος ο κ.
Τσαντήλας λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 150/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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