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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το µε αρ 3/2012 πρακτικό της από 14ης Μαρτίου 2012 τακτικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης : 24/ 2012 

Περίληψη: Σύναψη προγραµµατικής µε το ∆ήµο Ηγουµενίτσας για την υλοποίηση του 

συγχρηµατοδοτούµενου έργου : «Προµήθεια εξοπλισµού ΤΕ 1ου ∆ηµοτικού 

Σχολείου Φιλιατών» 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 14η , 
του µηνός Μαρτίου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.30΄ , συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 2997/01-03-2012 έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ 
Α114/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.  
     Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) µελών 
βρέθηκαν  παρόντα τα είκοσι έξι (26) µέλη και απόντα τα ένα (1)  και συγκεκριµένα: 
 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
2. Μπουτάσης Ελευθέριος 15. Ρούµπης Γεώργιος 
3. Κωστάρας Σταύρος 16. Λένης Φίλιππος 
4. Φερεντίνος Λάµπρος 17. ∆άλλας Γεώργιος 
5. Τσέκας Νικόλαος 18. Γκίκας Θωµάς 
6. Βλάχος Παρασκευάς 19. Φερεντίνος Μιλτιάδης 
7. Μποροδήµου Γεωργία 20. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος  ∆.Σ.) 
8. Μπάντιος Ελευθέριος 21. Μποροδήµος Ιωάννης 
9. Στεργίου Παναγιώτης 22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
10. Μάνος Κων/νος 23. Καψάλης ∆ηµήτριος 
11. Νικολαϊδου Ελένη 24. Λάγκαρη Ειρήνη 
12. Τσότσης ∆ηµήτριος 25.Μποροδήµος Κων/νος 
13. Μπεράτης Γεώργιος (Γραµµατέας 

∆.Σ.) 
26. Τόλης Χριστόφορος 

14. Σωτηρίου Παναγιώτης 27. Ρέγκας Λαέρτης 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 
1.-Λάγγαρη Ειρήνη 
 
 Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι 
Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ Μάνος 
Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Γκίκας Σταύρος, Μπουζιούρης Γεώργιος, 
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Λιαµύρας Αθανάσιος Σιοκόλης Ευάγγελος, Σοκόλης Ευάγγελος, Μπότος Ηλίας, Καλιαµούρης 
Χρήστος, Ντρίκος Γεώργιος, Μπότος Μάρκος, Μπόκας Κοσµάς, ∆ηµητρίου Χρήστος, Γκόγκος 
Αλέξανδρος, Ντέλλος Βασίλειος, ∆όβρας Μιχάλης , Γιοβάνης Ευάγγελος, Αναστασίου 
Σωκράτης. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, χωρίς 
ψήφο. 
     Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών, κα 
∆ιαµάντη Άννα. 
     Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα αποφασίστηκε η 
συζήτηση  ενός (1)  θέµατος εκτός ηµερησίας διάταξης, για το οποίο κρίθηκε αναγκαία η 
συζήτηση για την εύρυθµη λειτουργία του Λογιστηρίου και  είναι:  
1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων που αφορούν τη διάθεση 
                                         πιστώσεων οικ. έτους 2011»  
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το τέταρτο 4ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
στον Αντιδήµαρχο κ. Τσέκα Νικόλαο, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα 
εξής:    
Στα πλαίσια της αριθµ. πρωτ. 644/15.2.2011 (κωδικός πρόσκλησης 49)  πρόσκλησης της 
Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου, καλούνται οι ΟΤΑ Α’ Βαθµού της 
Ηπείρου για υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) της κατηγορίας πράξεων «Προµήθεια 
εξοπλισµού Ειδικών Σχολείων». 
    Στο ∆ήµο Φιλιατών λειτουργεί ένα Τµήµα Ένταξης (ΤΕ) στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Φιλιατών. 
Το συγκεκριµένο σχολείο περιλαµβάνεται στα επιλέξιµα σχολεία του Πίνακα 1 που συνοδεύει 
την πρόσκληση της ∆ιαχειριστικής Αρχής και εποµένως µπορεί να χρηµατοδοτηθεί για το 
εξοπλισµό που περιλαµβάνεται σε αυτόν, δηλαδή: 
  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ  
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ  
(µε 

ΦΠΑ) 

1 PC 1 600,00 600,00 738,00 

2 
ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP) 

1 600,00 600,00 738,00 

3 
∆ΕΚΤΕΣ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ  
ΕΓΧΡΩΜΟΙ 

1 600,00 600,00 738,00 

4 ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 1.200,00 1.200,00 1.476,00 

5 
Κιθάρα                               
(YAMAHA CG-111C Κλασική 
Kιθάρα) 

1 300,00 300,00 369,00 

6 
Μπουζούκι                          
(Ράστ Νο 1 Οκτάχορδο 
Μπουζούκι)                          

1 200,00 200,00 246,00 

7 
Ξυλόφωνο (GOLDON Ξυλόφωνο 
χωρίς ηχείο 706211 - όργανο 
σειράς Orf) 

1 65,00 65,00 79,95 

8 
Μεταλλόφωνο (Μεταλλόφωνο µε 
20 χρωµατιστές νότες Goldon 
701312  - όργανο σειράς Orf) 

1 20,00 20,00 24,60 

9 

Σετ µουσικών οργάνων (παιδικό) 
- σειρά orf (Music School 
Kit (Θήκη µεταφοράς,ξύλινο 
ντέφι,ταµπουρίνο 
χορδιζόµενο,τρίγωνο,καστανιέτα 
µε λαβή,ζευγάρι µαράκες)) 

1 60,00 60,00 73,80 

        3.645,00 4.483,35 
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    Απαραίτητο στοιχείο για την υποβολή της πρότασης είναι η ύπαρξη βεβαίωσης 
∆ιαχειριστικής Επάρκειας του ∆ικαιούχου για την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων. 
    Με δεδοµένο ότι ο ∆ήµος Φιλιατών (Κύριος της Ενέργειας) δε διαθέτει διαχειριστική 
επάρκεια για την υλοποίηση της συγκεκριµένης ενέργειας: «Προµήθεια εξοπλισµού ΤΕ 1ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Φιλιατών», θα πρέπει να προβεί στη σύναψη προγραµµατικής 
σύµβασης µε φορέα (Φορέας Υλοποίησης), που να διαθέτει βεβαίωση διαχειριστικής 
επάρκειας. 
     Αντικείµενο της προγραµµατικής σύµβασης αποτελεί η  υλοποίηση της ενέργειας 
«Προµήθεια εξοπλισµού ΤΕ 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Φιλιατών», για την κάλυψη των 
αναγκών του Τµήµατος Ένταξης (ΤΕ) του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Φιλιατών σε προµήθειες 
εξοπλισµού τόσο για τη βελτίωση της υποδοµής αλλά και για την βελτιστοποίηση της 
προσφερόµενης εκπαίδευσης στα άτοµα µε κινητικές-µαθησιακές δυσκολίες, από τον Κύριο 
της Ενέργειας που είναι ο ∆ήµος Φιλιατών στο Φορέα Υλοποίησης που θα είναι ο ∆ήµος 
Ηγουµενίτσας 
 
 Για τους παραπάνω λόγους και λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 
3852/2010, το άρθρο 22 του Ν. 3614/2007 καθώς και την αριθµ. πρωτ. 644/15.2.2011 
(κωδικός πρόσκλησης 49) πρόσκληση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας 
Ηπείρου. 
 

Εισηγούµαι 
 

 Α) Την υποβολή πρότασης µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού ΤΕ 1ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Φιλιατών» ποσού 4.483,35 € µε ΦΠΑ 23% στο Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013, στα πλαίσια της αριθµ. πρωτ. 644/15.2.2011 (κωδικός 
πρόσκλησης 49)  πρόσκλησης της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου. 
 Β)  Την έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µε το ∆ήµο Ηγουµενίτσας για την 
υλοποίηση της προαναφερόµενης πράξης και την έγκριση των όρων αυτής, η οποία έχει ως 
εξής: 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ   

««ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΤΤΕΕ  11ΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΦΦΙΙΛΛΙΙΑΑΤΤΩΩΝΝ»»  
Στην Ηγουµενίτσα, σήµερα την …../3/2012, µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων : 

1. του ∆ήµου Φιλιατών, που εδρεύει στους Φιλιάτες (Ελευθερίου Βενιζέλου 8, 

ΤΚ 46300), όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο κ. Μηνά Παππά 

και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας ως «Κύριος της 

Ενέργειας»  

 
2. του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, που εδρεύει στην Ηγουµενίτσα (Σουλίου 3, ΤΚ 

46100), όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο κ. Γεώργιο Κάτσινο  

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. 3614/2007 «∆ιαχείριση, 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.  
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2. Την αριθµ. …./2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Φιλιατών µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας προγραµµατικής 

σύµβασης και η υπογραφή της.  

3. Την αριθµ. …./2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Ηγουµενίτσας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας 

προγραµµατικής σύµβασης και η υπογραφή της.  

4. Το µε αριθ. πρωτ. ……..../…-….-201… έγγραφο επιβεβαίωσης της Ενδιάµεσης 

∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου, µε το οποίο επιβεβαιώνεται η 

διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης. 

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:  

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

 
   Ο Κύριος της Ενέργειας, στο πλαίσιο του «Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013» προγραµµατίζει την υλοποίηση της πράξης 
«ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΤΤΕΕ  11ΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΦΦΙΙΛΛΙΙΑΑΤΤΩΩΝΝ», η 
οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντοµίας «η Ενέργεια». 
  
    Περιγραφή προτεινόµενης ενέργειας: 
   Η προτεινόµενη ενέργεια περιλαµβάνει την προµήθεια εξοπλισµού του Τµήµατος 
Ένταξης (ΤΕ) του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Φιλιατών και συγκεκριµένα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α. Υπολογιστές-Μηχανές γραφείου/Συσκευές ήχου & εικόνας 

1 PC 1 1 

2 
ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 
(LAPTOP) 

3 1 

3 ∆ΕΚΤΕΣ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ  ΕΓΧΡΩΜΟΙ 21 1 

Β. ∆ιαδραστικοί πίνακες 

4 ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 27 1 

Γ. Λοιπός εξοπλισµός 

5 Κιθάρα  (YAMAHA CG-111C Κλασική Kιθάρα) 372 1 

6 Μπουζούκι  (Ράστ Νο 1 Οκτάχορδο Μπουζούκι)                         374 1 

7 
Ξυλόφωνο (GOLDON Ξυλόφωνο χωρίς ηχείο 
706211 - όργανο σειράς Orf) 

375 1 

8 
Μεταλλόφωνο (Μεταλλόφωνο µε 20 
χρωµατιστές νότες Goldon 701312  - όργανο 
σειράς Orf) 

380 1 

9 

Σετ µουσικών οργάνων (παιδικό) - σειρά orf 
(Music School Kit (Θήκη µεταφοράς,ξύλινο 
ντέφι,ταµπουρίνο 
χορδιζόµενο,τρίγωνο,καστανιέτα µε 
λαβή,ζευγάρι µαράκες)) 

388 1 

    
    Σκοπός υλοποίησης της ενέργειας είναι η κάλυψη των αναγκών του Τµήµατος 
Ένταξης (ΤΕ) του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Φιλιατών σε προµήθειες εξοπλισµού τόσο 
για τη βελτίωση της υποδοµής αλλά και για την βελτιστοποίηση της προσφερόµενης 
εκπαίδευσης στα άτοµα µε κινητικές-µαθησιακές δυσκολίες. 
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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 (∆ικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων έργων-
ενεργειών πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων-ενεργειών, 
προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσµατική και αποδοτική 
διοίκηση και διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων-ενεργειών. 
  
   ∆εδοµένου ότι για τον Κύριο της Ενέργειας δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του 
επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση της συγκεκριµένης Ενέργειας, 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 Β που 
απαιτείται για την υλοποίηση της Ενέργειας, 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 «ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΤΤΕΕ  11ΟΟΥΥ  
∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΦΦΙΙΛΛΙΙΑΑΤΤΩΩΝΝ» («Η Ενέργεια») από τον Κύριο της Ενέργειας 
στο Φορέα Υλοποίησης.  
   Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας και για τους σκοπούς της 
παρούσας σύµβασης ο Κύριος της Ενέργειας  αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να 
λειτουργήσει ως δικαιούχος της Ενέργειας  έναντι της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής 
Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά):  

1) Ωρίµανση της Ενέργειας (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη µελετών) 

2) Οργάνωση και σχεδιασµό υλοποίησης. 

3) Υποβοήθηση στη σύνταξη του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης για 

την ένταξη της στο ΕΠ. 

4) ∆ιενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

5) Υπογραφή των σχετικών συµβάσεων. 

6) ∆ιαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης της Ενέργειας 

7) Παρακολούθηση χρηµατορροών και εκτέλεση πληρωµών σε βάρος του 

προϋπολογισµού της Ενέργειας 

8) Παραλαβή της Ενέργειας στο σύνολό της. 

9) Παράδοση της Ενέργειας σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο της Ενέργειας µε 

πλήρη τεχνική και οικονοµική τεκµηρίωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 

Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώµατα: 

2.1. Ο Κύριος της Ενέργειας αναλαµβάνει: 
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• 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 ∆ελτίου 

Προτεινόµενης 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 της Ενέργειας, 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 της Ενέργειας. 

• Να διασφαλίσει τη λειτουργία της Ενέργειας 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 ∆ικαιούχος για την υλοποίηση της Ενέργειας, 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 της Ενέργειας. 

• Να κοινοποιεί στον Κύριο της Ενέργειας τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του 

φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της Ενέργειας, τις οποίες αποστέλλει στην 

αρµόδια Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου. 

• Να συνεργαστεί µε τον Κύριο της Ενέργειας για τη σύνταξη του Τεχνικού ∆ελτίου 

Προτεινόµενης Πράξης και την υποβολή του στην   Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή 

Περιφέρειας Ηπείρου και να προβαίνει στις απαιτούµενες τροποποιήσεις του Τεχνικού 

∆ελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών ∆ελτίων Υποέργων.  

• Να υπογράψει ως ∆ικαιούχος 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 ∆ιαχείρισης.  

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

πληρωµές. 

• Να µεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού και την προβολή της Ενέργειας, σε 

συνεργασία µε τον Κύριο της Ενέργειας. 

• Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία µε τον Κύριο της Ενέργειας) 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. 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 

3.1. Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση της Ενέργειας της προγραµµατικής 

σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.483,35 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµοσθεί µε τη σύµφωνη γνώµη της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής 

Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου. 

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. 

 3.2    Η  Ενέργεια θα χρηµατοδοτηθεί από την ΣΑΕΠ …………….. της Περιφέρειας Ηπείρου 

ΑΡΘΡΟ 4 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ  

 
Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και 
λήγει µε την ολοκλήρωση της Ενέργειας και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το 
Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο της Ενέργειας. 
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 Ηγουµενίτσα. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από1 :  

                                                           
1 ∆ιαµορφώνεται κατά την κρίση των συµβαλλοµένων µερών 
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- έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της 

Επιτροπής µε τον αναπληρωτή του 

- έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης µε τον αναπληρωτή του και  

- ένα (1) µέλος υποδεικνυόµενο από το φορέα χρηµατοδότησης της Πράξης µε τον 

αναπληρωτή του.  

Το αργότερο εντός 15 ηµερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο 
Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013, οι συµβαλλόµενοι φορείς 
και ο φορέας χρηµατοδότησης 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. 

 

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 . 
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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 της Ενέργειας για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι 
των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον µε τον Κύριο της Ενέργειας. 

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 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  

 
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 ∆ικαστήρια της Ηγουµενίτσας. 

ΑΡΘΡΟ 10  
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση της Ενέργειας της παρούσας σύµβασης είναι 
δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου της Ενέργειας στον Φορέα Υλοποίησης 
αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριµένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται 
µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Κυρίου της Ενέργειας, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις.  

ΑΡΘΡΟ 11  
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή 
του από τρίτο για την υλοποίηση της Ενέργειας. Αν χωρίσει υποκατάσταση, τότε ο 
Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσµα του τρίτου έναντι του Κυρίου το της 
Ενέργειας, 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 της 
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Ενέργειας θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου της Ενέργειας, 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 της Ενέργειας κατά το χρόνο παράδοσης της Ενέργειας ή αλλιώς κατά την 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Τα σχετικά πνευµατικά και 
συγγενικά δικαιώµατα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο της Ενέργειας 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 της Ενέργειας, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 
περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση της Ενέργειας και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του. 

ΑΡΘΡΟ 12  
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 
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 Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

   ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                           ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
              Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                                     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
  

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΝΟΣ                                            ΜΗΝΑΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

 

1. Τίτλος Πράξης: «ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΤΤΕΕ  11ΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  

ΦΦΙΙΛΛΙΙΑΑΤΤΩΩΝΝ» 

1.1 τίτλος υποέργου: «ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΤΤΕΕ  11ΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ    

ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΦΦΙΙΛΛΙΙΑΑΤΤΩΩΝΝ» 

 2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): ∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

3. ∆ικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): ∆ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  
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4. Φορέας λειτουργίας: ∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

5. Φυσικό αντικείµενο της Πράξης: «ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΤΤΕΕ  11ΟΟΥΥ  

∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ    ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΦΦΙΙΛΛΙΙΑΑΤΤΩΩΝΝ» 

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: ∆.Κ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ, ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

7. Προϋπολογισµός: 4.483,35 € 

 

8. ∆ιάρκεια 

υλοποίησης  

 

 

 
 
 

Προϋπολογισµός υποέργου: 4.483,35 € 

  

Συνολικός προϋπολογισµός Πράξης 4.483,35 € 

 ∆ιάρκεια σε µήνες 

υποέργο 1 6 

  

Σύνολο Πράξης 6 

ΑΔΑ: Β44ΑΩΗΦ-30Ξ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ: 
 

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989,  E-MAIL:info@filiates.gr  
Σελίδα 12 από 13 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ   

 

Έγγραφο / απόφαση 
Φορέας έγκρισης ή 

αδειοδότησης 

Αριθµός 
πρωτ./ 

ηµεροµηνία 

Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε 
∆ήµο Ηγουµενίτσας 

    ∆.Σ. ∆ήµου 
Φιλιατών 

……/2012 
Απόφαση ∆Σ 

Υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης 
∆.Σ. ∆ήµου Φιλιατών ……/2012 

Απόφαση ∆Σ 

 
  

 
  

 
  

   

 
  

   

   

   

 
  

 
  

   

 
  

 
  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) 

Ενέργεια 
Υπεύθυνος φορέας 

κύριος του έργου φορέας υλοποίησης 

   

   

   

   

   

   

   
 
 
Γ) Να εξουσιοδοτήσουµε τον ∆ήµαρχο κ. Μηνά Παππά για την υπογραφή της ανωτέρω 
προγραµµατικής σύµβασης και τις απαραίτητες ενέργειες. 
 
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν 
σχετικά. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δηµάρχου κ. Τσέκα Νικόλαου , την 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
Α) Την υποβολή πρότασης µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού ΤΕ 1ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Φιλιατών» ποσού 4.483,35 € µε ΦΠΑ 23% στο Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013, στα πλαίσια της αριθµ. πρωτ. 644/15.2.2011 (κωδικός 
πρόσκλησης 49)  πρόσκλησης της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου. 
 Β) Την έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µε το ∆ήµο Ηγουµενίτσας για την 
υλοποίηση της προαναφερόµενης πράξης και την έγκριση των όρων αυτής, όπως 
παρουσιάζεται στο εισηγητικό µέρος, και 
 
Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της 
ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης και τις απαραίτητες ενέργειες Κρίθηκε, αποφασίσθηκε 
και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση αυτή. 
 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 
 

               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                  (Υπογραφές) 
            ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ 
 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 
 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ  
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