ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεταξύ των φορέων – συμβαλλόμενων μερών :

1.

Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

2.

Δήμο Ιωαννίνων

3.

Περιφέρεια Ηπείρου

4.

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

5.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

[Ιωάννινα ,…/…./2019]
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
Στα Ιωάννινα, σήμερα την …/…../2019 , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι φορείς, ήτοι :

1.

Ο Φορέα Διαχείρισης – Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων που εδρεύει στα Ιωάννινα
και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κο Φίλιο Φίλιππο

2.

Ο Δήμος Ιωαννιτών, που εδρεύει στα Ιωάννινα και εκπροσωπείται νόμιμα από το
Δήμαρχο κο Θωμά Μπέγκα

3.

Η Περιφέρεια Ηπείρου που εδρεύει στα Ιωάννινα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Περιφερειάρχη κο Αλέξανδρο Καχριμάνη

4.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας που εδρεύει στα
Ιωάννινα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Συντονιστή κο Βασίλειο Πολ. Μιχελάκη

5.

Το Πανεπιστημίο Ιωαννίνων που εδρεύει στα Ιωάννινα και εκπροσωπείται νόμιμα
από το Πρύτανη κο Τριαντάφυλλο Α.Δ. Αλμπάνη

Προβαίνουν

στην

σύναψη

και

υπογραφή

του

παρόντος

μνημονίου

συνεργασίας

συμβαλλόμενων με το παρακάτω περιεχόμενο:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Τα συμβαλλόμενα μέρη, αναγνωρίζοντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του οικοσυστήματος της
Λίμνης Παμβώτιδας, και την ανάγκη ανάληψης ολοκληρωμένου πλέγματος παρεμβάσεων για
την

προστασία,

διαχείριση

και

ανάδειξη

του

μοναδικού

της

φυσικού

περιβάλλοντος,

προβαίνουν στη σύναψη του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας, με το οποίο προσδιορίζουν
το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου του.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αντικείμενο του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί ο σχεδιασμός Προγράμματος
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την περιοχή του οικοσυστήματος της λίμνης Παμβώτιδας
(εφεξής καλούμενου «Προγράμματος»), το οποίο θα περιλαμβάνει την εξειδίκευση της
στρατηγικής και του καθορισμού της περιοχής παρέμβασης και την κατάρτιση αναλυτικού
σχεδίου δράσης εναρμονιζόμενου με τις απαιτήσεις του ν. 3937/2011 καθώς και με τα
επικείμενα σχέδια δράσης τα οποία τελούν υπό διαβούλευση και αναμένεται να θεσμοθετηθούν,
προκειμένου να επιτευχθεί ο κύριος στόχος που είναι «η αποκατάσταση των αντικειμένων που
προστατεύονται, η αποτελεσματική προστασία και διατήρηση των δομών του οικοσυστήματος
και η διαχείριση των κύριων λειτουργιών του, καθώς και η ανάδειξη του ως σημαντικός πόλος
επισκεψιμότητας».
Για το σχεδιασμό του Προγράμματος συστήνεται Ομάδα Σχεδιασμού, αποτελούμενη από :
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•

δύο

στελέχη

από

το

Φορέα

Διαχείρισης

Λίμνης

Παμβώτιδας

Ιωαννίνων,

που

υποδεικνύονται με έγγραφο του προέδρου του Φορέα προς την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης του άρθρου 5 του παρόντος,
•

ένα στέλεχος από το Δήμο Ιωαννίνων, που υποδεικνύονται με έγγραφο του δημάρχου
Ιωαννίνων,

•

ένα στέλεχος της Περιφέρειας Ηπείρου που υποδεικνύεται από τον Περιφερειάρχη

•

δύο στελέχη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που
υποδεικνύονται με έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

•

ένα στέλεχος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που υποδεικνύεται από τον Πρύτανη,

•

ένα στέλεχος από το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ, που ορίζεται με απόφαση
της διοικούσας Επιτροπής του

•

ένα στέλεχος από το Παράρτημα Ηπείρου και Νήσων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., που ορίζεται με
απόφαση της διοικούσας Επιτροπής του

•

ένα στέλεχος της Αναπτυξιακής Ηπείρου ΑΕ, που ορίζεται με έγγραφο του Προέδρου
της.

Ρόλος της Ομάδας Σχεδιασμού είναι η συγκέντρωση και επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων
και η προετοιμασία εισηγήσεων προς την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης με τελικό στόχο την
σύνταξη του συνολικού φακέλου του Προγράμματος με βάση τις κατευθύνσεις της Κοινής
Επιτροπής.
Για την επίτευξη του αντικειμένου του παρόντος έχει ζητηθεί από τον Φορέα Διαχείρισης
Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων η

συνδρομή

της

Μονάδας Οργάνωσης της

Διαχείρισης

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ, η οποία έχει ορίσει προς τούτο ομάδα υποστήριξης
του σχεδιασμού του Προγράμματος.
Το πλαίσιο υλοποίησης του αντικειμένου του Μνημονίου Συνεργασίας διέπεται από τις αρχές
της αειφόρου ανάπτυξης και της πολιτικής συνοχής 2014 – 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων του Προγράμματος λαμβάνει υπ’ όψη τις οδηγίες και
κατευθύνσεις της, οι οποίες αφορούν στη διαχείριση των περιοχών του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000,
στις τοπικές εδαφικές στρατηγικές και στις ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις.

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
2.1. Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων αναλαμβάνει:
•

Να ορίσει με έγγραφο του προέδρου του, δύο στελέχη του ως μέλη της Ομάδας
Σχεδιασμού.

•

Να ορίσει τον εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης του Μνημονίου Συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 5 της του
παρόντος.
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•

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

•

Να παρέχει έγκαιρα στην Ομάδα Σχεδιασμού όλη τη διαθέσιμη πληροφόρηση σχετικά
με την περιοχή και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί από το Φορέα καθώς και τυχόν
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του αντικειμένου
του παρόντος.

•

Να αναλάβει την ωρίμανση και προετοιμασία των δράσεων του Προγράμματος, για τις
οποίες έχει αρμοδιότητα υλοποίησης, αλλά και να συμβάλει στην έγκαιρη έκδοση
αναγκαίων γνωμοδοτήσεων για δράσεις του Προγράμματος αρμοδιότητας άλλων
φορέων.

•

Να εντάξει στο σχεδιασμό του τη στρατηγική του Προγράμματος συμβάλλοντας στην
εξειδίκευση των σχεδίων διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής αλλά και στην
διαμόρφωση και υλοποίηση των δράσεων αρμοδιότητάς του.

•

Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση των έργων
αρμοδιότητάς του σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με την υποστήριξη της
ομάδας σχεδιασμού και των άλλων συμβαλλόμενων μερών

•

Να διασφαλίσει τη λειτουργία των έργων αρμοδιότητάς του μετά την ολοκλήρωσή
τους.

•

Να συνεργάζεται με τους λοιπούς συμβαλλόμενους για την ενημέρωση του κοινού και
την προβολή του Έργου.

2.2. Ο Δήμος Ιωαννιτών αναλαμβάνει:
•

Να ορίσει με έγγραφο του Δημάρχου, δύο στελέχη του ως μέλη της Ομάδας
Σχεδιασμού.

•

Να ορίσει τον εκπρόσωπό του, με τον αναπληρωτή του, στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης του Μνημονίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.

•

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

•

Να παρέχει έγκαιρα στην Ομάδα Σχεδιασμού όλη τη διαθέσιμη πληροφόρηση σχετικά
με την περιοχή και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί από το δήμο καθώς και τυχόν
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του αντικειμένου
του παρόντος.

•

Να αναλάβει την ωρίμανση και προετοιμασία των δράσεων του Προγράμματος, για τις
οποίες έχει αρμοδιότητα υλοποίησης
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•

Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση των έργων
αρμοδιότητάς του σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με την υποστήριξη της
ομάδας σχεδιασμού και των άλλων συμβαλλόμενων μερών

•

Να διασφαλίσει τη λειτουργία των έργων αρμοδιότητάς του μετά την ολοκλήρωσή τους
είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία τους είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο
φορέα.

•

Να συνεργάζεται με τους λοιπούς συμβαλλόμενους για την ενημέρωση του κοινού και
την προβολή του Έργου.

2.3. Η Περιφέρεια Ηπείρου αναλαμβάνει:
•

Να ορίσει με έγγραφο του περιφερειάρχη Ηπείρου ένα στέλεχος, ως μέλος της Ομάδας
Σχεδιασμού.

•

Να ορίσει έναν εκπρόσωπο της, με τον αναπληρωτή του, στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης του Μνημονίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.

•

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

•

Να παρέχει έγκαιρα στην Ομάδα Σχεδιασμού όλη τη διαθέσιμη πληροφόρηση σχετικά
με την περιοχή και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί από την Περιφέρεια καθώς και
τυχόν οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του
αντικειμένου του παρόντος.

•

Να αναλάβει την ωρίμανση και προετοιμασία των δράσεων του Προγράμματος, για τις
οποίες έχει αρμοδιότητα υλοποίησης.

•

Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση των έργων
αρμοδιότητάς της σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με την υποστήριξη της
ομάδας σχεδιασμού και των άλλων συμβαλλόμενων μερών.

•

Να διασφαλίσει τη λειτουργία των έργων αρμοδιότητάς της μετά την ολοκλήρωσή τους
είτε αναλαμβάνοντας η ίδια τη λειτουργία τους είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο
φορέα.

•

Να συνεργάζεται με τους λοιπούς συμβαλλόμενους για την ενημέρωση του κοινού και
την προβολή του Έργου.

•

Να διασφαλίσει στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας τη
συμβατότητα και συνέργεια με το αναλυτικό σχέδιο δράσης του Προγράμματος και να
μεριμνά για την ένταξη στο ΠΕΠ Ηπείρου δράσεων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν,
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που το διέπουν.

•

Να υποστηρίξει με τις υπηρεσίες της τους λοιπούς συμβαλλόμενους στην υλοποίηση
των δράσεων αρμοδιότητάς τους, όπου απαιτηθεί.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ

5

2.4 Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, εκπροσωπώντας την
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου και την Διεύθυνση Δασών
Ιωαννίνων αναλαμβάνει:
•

Να

ορίσει

με

έγγραφο

του

συντονιστή

της,

ένα

στέλεχος

της

Διεύθυνσης

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και ένα της Διεύθυνσης Δασών, ως μέλη της
Ομάδας Σχεδιασμού.
•

Να ορίσει τον εκπρόσωπό της, με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης του Μνημονίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.

•

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

•

Να παρέχει έγκαιρα στην Ομάδα Σχεδιασμού όλη τη διαθέσιμη πληροφόρηση σχετικά
με την περιοχή και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί από την Διεύθυνση Υδάτων
Ηπείρου, την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου και την
Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων καθώς και τυχόν οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που
επηρεάζουν την υλοποίηση του αντικειμένου του παρόντος.

•

Να αναλάβει την ωρίμανση και προετοιμασία των δράσεων του Προγράμματος, για τις
οποίες έχει αρμοδιότητα υλοποίησης, αλλά και να συμβάλει στην έγκαιρη έκδοση
αναγκαίων γνωμοδοτήσεων για δράσεις του Προγράμματος αρμοδιότητας άλλων
φορέων.

•

Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση των έργων
αρμοδιότητάς της σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με την υποστήριξη της
ομάδας σχεδιασμού και των άλλων συμβαλλόμενων μερών.

•

Να συνεργάζεται με τους λοιπούς συμβαλλόμενους για την ενημέρωση του κοινού και
την προβολή του Έργου.

2.4. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αναλαμβάνει:
•

Να ορίσει με έγγραφο του Πρύτανη, ένα

στέλεχος του, ως μέλος της Ομάδας

Σχεδιασμού.
•

Να ορίσει τον εκπρόσωπό του με τον αναπλητωτή του, στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης του Μνημονίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.

•

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

•

Να παρέχει έγκαιρα στην Ομάδα Σχεδιασμού όλη τη διαθέσιμη πληροφόρηση σχετικά
με την περιοχή και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί από το Πανεπιστήμιο.
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•

Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση των έργων
αρμοδιότητάς του σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με την υποστήριξη της
ομάδας σχεδιασμού και των άλλων συμβαλλόμενων μερών.

•

Να συνεργάζεται με τους λοιπούς συμβαλλόμενους για την ενημέρωση του κοινού και
την προβολή του Έργου.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου του παρόντος μνημονίου, η Ομάδα
Σχεδιασμού θα κινηθεί εντός των πλαισίων που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του παρόντος. Για
το σκοπό

αυτό

θα

καταγράψει όλες τις υφιστάμενες έρευνες,

μελέτες και θεσμικές

παρεμβάσεις, που αφορούν στην περιοχή του οικοσυστήματος της λίμνης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος έχει την ευθύνη
της έγκρισης των τελικών παραδοτέων της Ομάδας Σχεδιασμού, με κατά το δυνατόν ομόφωνες
αποφάσεις της.
ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Οι εκ των συμβαλλομένων φορέων, Α) Περιφέρεια Ηπείρου και Β) Δήμος Ιωαννιτών,
αναλαμβάνουν την δέσμευση για το κόστος των ενεργειών σχεδιασμού και διαβούλευσης.
Το κόστος θα καλυφθεί ισόποσα από το Δήμο Ιωαννίνων και από την Περιφέρεια Ηπείρου, με
βάση τις ανάγκες και με βάση αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των φορέων αυτών και
αφορά

στην

υποστήριξη

της

οργάνωσης

των

συναντήσεων

των

εκπροσώπων

των

συμβαλλομένων καθώς και στην υποστήριξη της Ομάδας Σχεδιασμού, ιδιαίτερα για το κόστος
μετακινήσεων των μελών της, που υποδεικνύονται από άλλους φορείς πλην της ΜΟΔ ΑΕ..
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης , εφόσον τροποποιηθούν οι ανάγκες υποστήριξης του σχεδιασμού.
Ο προϋπολογισμός των δράσεων του Προγράμματος, θα προσδιοριστεί από την Ομάδα
Σχεδιασμού

με

βάση

τις

υποδείξεις

της

Κοινής

Επιτροπής

Παρακολούθησης

και

θα

προσαρμόζεται ανάλογα με την εξέλιξη της δυνατότητας χρηματοδότησης.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του και λήγει σε 18 μήνες, με
την ολοκλήρωση του αντικειμένου του, εκτός αν οι συμβαλλόμενοι αποφασίσουν νέα παράταση
ισχύος του μνημονίου.
H διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου του Μνημονίου, εφόσον υπερβαίνει τους 18 μήνες,
γίνεται με αποφάσεις των συμβαλλομένων μετά από εισήγηση της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης. Για παράταση της διάρκειας μικρότερη των 6 μηνών αποφασίζει η Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης με ομόφωνη απόφασή της.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Για

την

παρακολούθηση

εκτέλεσης

του

παρόντος

μνημονίου

συστήνεται

όργανο

παρακολούθησης, με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τα Ιωάννινα.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από 1 :
•

Έναν (1) εκπρόσωπο από τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

•

έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Ιωαννιτών, με τον αναπληρωτή του

•

έναν (1) εκπρόσωπο από τη Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του

•

έναν (1) εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, με
τον αναπληρωτή του,

•

έναν (1) εκπρόσωπο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με τον αναπληρωτή του.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση
όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση του παρόντος και ειδικότερα η τήρηση
των όρων του, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση
προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για
την υλοποίηση του παρόντος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών,
που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων του παρόντος και τον τρόπο εφαρμογής του.
Ειδικότερα στις πρώτες συνεδριάσεις της προβαίνει στην εξειδίκευση των ορίων της περιοχής
παρέμβασης καθώς και των προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων προς την ομάδα σχεδιασμού για
την εξειδίκευση της στρατηγικής και του αναλυτικού σχεδίου δράσης με ομόφωνες αποφάσεις
της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, ο οποίος εκλέγεται στην
1 η συνεδρίασή της από τα μέλη. Την πρώτη πρόσκληση αποστέλλει ο Πρόεδρος του Φορέα
Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων. 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 του Μνημονίου, όταν και εφόσον ζητηθεί, μετά από απόφασή
της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά
από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των
ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει
δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν
είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει τακτικά σύμφωνα με την
απόφαση της 1 ης συνεδρίασής της καθώς και μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της,
προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με
το αντικείμενό 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 του Μνημονίου. Τα πρακτικά της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

11

Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών
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Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τα τέσσερα από τα
μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία
των παρόντων μελών πλην αυτών, που αναφέρονται ανωτέρω ως ομόφωνες αποφάσεις, και
δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής,
καθορίζονται με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος μνημονίου, οι οποίοι θεωρούνται
όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε
από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα άλλα μέρη το δικαίωμα να καταγγείλουν το παρόν .
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το κάθε συμβαλλόμενο μέρος ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του παρόντος Μνημονίου
Συνεργασίας έναντι των λοιπών συμβαλλομένων καθώς και έναντι τρίτων για την καλή
εκτέλεση των καθηκόντων του, που απορρέει από τους όρους του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 8
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
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Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του αντικειμένου του παρόντος Μνημονίου και στο
πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:
Α) η απασχόληση προσωπικού από ένα συμβαλλόμενο μέρος σε άλλο αποκλειστικά για τις
ανάγκες του παρόντος. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
συμβαλλόμενου φορέα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων από ένα
συμβαλλόμενο φορέα σε άλλον.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
10.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς η υποκατάστασή του ενός συμβαλλόμενου φορέα
από τρίτο για την υλοποίηση του αντικειμένου του παρόντος. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε
ο συμβαλλόμενος φορέας ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι των λοιπών
συμβαλλομένων φορέων, ενώ συγχρόνως τροποποιείται το παρόν με αποχώρηση από το
Μνημόνιο Συνεργασίας από υπαιτιότητά του.
10.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα
συνταχθούν από κάθε συμβαλλόμενο και την Ομάδα Σχεδιασμού στο πλαίσιο εκτέλεσης του
παρόντος Μνημονίου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του συμβαλλόμενου μέρους ή του συνόλου
των συμβαλλομένων αν προέρχονται από την Ομάδα Σχεδιασμού και οι οποίοι έχουν το
2

Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.
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δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσουν ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων
εκπροσώπων τους κατά τη διάρκεια ισχύος του Μνημονίου και θα παραδοθούν σε όλους τους
συμβαλλόμενους φορείς κατά το χρόνο ολοκλήρωσης του αντικειμένου του παρόντος ή αλλιώς
κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση του παρόντος. Τα σχετικά πνευματικά και
συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στους συμβαλλόμενους φορείς χωρίς την καταβολή
αμοιβής.
10.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Μνημονίου, αλλά και μετά τη λήξη
ή λύση αυτού, ο κάθε συμβαλλόμενος φορέας (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την
υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του
ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Κοινής Επιτροπής του
παρόντος, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την
υλοποίηση του αντικειμένου του παρόντος και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 10
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση του Μνημονίου 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 το παρόν, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη
μέτρων που προβλέπει το παρόν αυτό από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να
θεωρηθεί

ως

υποχρεώσεις

παραίτηση
τους

ή

των

συμβαλλομένων

αναγνώριση

μερών

δικαιωμάτων

στα

από

δικαίωμα

συμβαλλόμενα

ή

απαλλαγή

μέρη,

που

από
δεν

αναγνωρίζονται από αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη
των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε επτά πρωτότυπα, λαμβάνει δε κάθε
συμβαλλόμενος από ένα .
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Φορέας
Διαχείρισης
Παμβώτιδας Ιωαννίνων

Λίμνης

Δήμος Ιωαννιτών

Περιφέρεια Ηπείρου

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου
- Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Περιοχή παρέμβασης
Ως περιοχή παρέμβασης ορίζεται κατ’ αρχήν η ευρύτερη περιοχή του οικοσυστήματος της Λίμνης
Παμβώτιδας.
Η περιοχή αυτή θα καθοριστεί πιο συγκεκριμένα στη συνέχεια με βάση τις αποφάσεις της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης.
2. Αρχική περιγραφή της στρατηγικής
Ως βασική κατεύθυνση (κύριος στόχος) προκρίνεται η αποκατάσταση των αντικειμένων που
προστατεύονται, η αποτελεσματική προστασία και διατήρηση των δομών του οικοσυστήματος και η
διαχείριση των κύριων λειτουργιών του, καθώς και η ανάδειξη του ως σημαντικός πόλος
επισκεψιμότητας.
Ειδικότεροι στόχοι προτείνονται κατ’ αρχήν :
•

•
•

•
•

η ανάληψη δράσεων για την ορθολογική ποιοτική και ποσοτική διαχείριση των υδατικών
πόρων, την διασφάλιση τόσο της οικολογικής ποιότητας όσο και της ποσότητας των
επιφανειακών νερών της περιοχής
ανάδειξη των παραγνωρισμένων αξιών και των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών
της προστατευόμενης περιοχής του οικοσυστήματος της Λίμνης Παμβώτιδας
η διαχείριση και οργάνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων με σεβασμό στην ανάγκη
προστασίας του περιβάλλοντος υιοθετώντας διαχειριστικές επιλογές για την πρόληψη
υποβάθμισης της εδαφικής ποιότητας και των υδατικών πόρων
η παραγωγή τοπικών προϊόντων και σύνδεσή τους με το οικοσύστημα
η ανάληψη δράσεων για την ανάδειξη της λίμνης για την αύξηση της επισκεψιμότητας σε
συνδυασμό με την εκτίμηση της περιβαλλοντικής ή οικολογικής φέρουσας ικανότητας

Η εξειδίκευση της στρατηγικής καθώς και οι λοιπές κατευθύνσεις σχεδιασμού του αναλυτικού σχεδίου
δράσης του Προγράμματος θα γίνονται με αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής
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