Έντυπο: ATA-03

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΤΑ
‒

Το παρόν Συμφωνητικό Συνεργασίας υποβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 5.3 του Σχεδίου Χορηγιών, στις περιπτώσεις όπου η Πρόταση για το Σχέδιο
Χορηγιών υποβληθεί από Σύμπραξη Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ).

‒

Το Συμφωνητικό Συνεργασίας θα πρέπει να υπογραφεί από τον Δήμαρχο ή τον Κοινοτάρχη εκάστης συμπραττόμενης ΑΤΑ.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΤΑ:
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΤΑ
(ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΤΑ
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
(ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ) (ΔΗΜΑΡΧΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ)
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Β. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ:
Επωνυμία ΑΤΑ (από αυτές που καταγράφονται πιο πάνω) που θα
αναλάβει καθήκοντα Συντονιστή της Σύμπραξης:

Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΤΑ:


Με το παρόν Συμφωνητικό Συνεργασίας, οι προαναφερόμενες στην ενότητα (Α) πιο πάνω Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
δια του Νόμιμου Εκπροσώπου μας, υποβάλλουμε από κοινού Πρόταση για το Σχέδιο Χορηγιών και ορίζουμε την εταίρο ΑΤΑ
που καταγράφεται στην ενότητα (Β) να αναλάβει καθήκοντα Συντονιστή Σύμπραξης.



Γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 5 του Σχεδίου Χορηγιών, ο Συντονιστής Σύμπραξης ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
i. αποτελεί τον μοναδικό εκπρόσωπο της Σύμπραξης ΑΤΑ και το αποκλειστικό σημείο επικοινωνίας για σκοπούς της αίτησης.
ii. έχει τον γενικό συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την άρτια υλοποίηση των επενδύσεων.
iii. ενημερώνει τις συμπραττόμενες ΑΤΑ για την εξέλιξη της αίτησης.
iv. τηρεί όλα τα διοικητικά και οικονομικά στοιχεία που προβλέπονται από το Σχέδιο.
v. διεξάγει, ως Αναθέτουσα Αρχή, το σύνολο των διαγωνισμών που απαιτούνται για σκοπούς υλοποίησης των
επενδύσεων που περιλαμβάνονται στην «Έγκριση Πρότασης», αναλαμβάνει το σύνολο του σχετικού κόστους και
αποτελεί τον μοναδικό αποδέκτη αντίστοιχων τιμολογίων και αποδείξεων.
vi. λαμβάνει το σύνολο της εγκριθείσας για την αίτηση χορηγίας.



Αναγνωρίζουμε ότι κάθε Σύμπραξη θα πρέπει να λειτουργεί για την υλοποίηση της Πρότασης που έχει υποβάλει και της
«Έγκρισης Πρότασης» που τυχόν θα της παραχωρηθεί.



Δηλώνουμε ότι έκαστο μέλος της Σύμπραξης αναλαμβάνει, ως Δικαιούχος του Σχεδίου Χορηγιών, το σύνολο των
υποχρεώσεων που απορρέουν από το Σχέδιο και γνωρίζουμε ότι ενδεχόμενη παράβαση προνοιών του Σχεδίου από
οποιοδήποτε μέλος της Σύμπραξης ΑΤΑ, αποτελεί παράβαση από τη Σύμπραξη ΑΤΑ.

