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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

Αντιµετώπισης των βλαβών που προκλήθηκαν από το σεισµό στις 17/11/2015 
σε τµήµατα του οδικού δικτύου της νήσου Λευκάδας µε την υλοποίηση έργων 
επειγουσών παρεµβάσεων Α Φάσης  για την αποκατάσταση της βατότητας και 
της οδικής ασφάλειας της  υφιστάµενης  χάραξης των οδών προσπέλασης των 
ακτών στις περιοχές Εγκρεµνών, Γιαλού και Πόρτο Κατσίκι. 

Συνολικός προϋπολογισµός έως 5.700.000,00 €  

 
Στην Αθήνα σήµερα                           2016 ηµέρα               οι παρακάτω  
συµβαλλόµενοι φορείς ήτοι: 

1. Το Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.), ως κύριος 
των έργων, δια του Γενικού ∆ιευθυντή Συγκοινωνιακών Υποδοµών της Γενικής 
Γραµµατείας Υποδοµών κ. ∆ιονύσιου Μακρή Πολιτικού Μηχανικού µε Α΄ 
βαθµό σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.  ∆.Ο.Υ./οικ. …./     -  -2016 Απόφαση του 
Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων. 
2. Ο ∆ήµος Λευκάδας, νόµιµα εκπροσωπούµενος διά του ∆ηµάρχου Λευκάδας 
κ. Κωνσταντίνου ∆ρακονταειδή σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.       /2016 
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Λευκάδας, συµφωνούν και 
συναποδέχονται τα παρακάτω: 
 
Άρθρο 1 : ∆ιατάξεις και έγγραφα που ισχύουν για τη παρούσα 
Προγραµµατική  Σύµβαση: 

1.1 Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

1.2 Η υπ. αριθµ. ∆.Ο.Υ/      απόφαση του Υπουργού Υποδοµών 
Μεταφορών και ∆ικτύων.  

1.3 Η υπ’ αριθµ.             απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Λευκάδας. 

1.4 Το µε αρ. πρωτ. 2023/14-2-2016 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας µε το 
οποίο διατυπώνεται εγγράφως η αδυναµία των Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Λευκάδας να αναλάβουν τα έργα της διάνοιξης της 
πρόσβασης στις παραλίες Εγκρεµνοί και Γιαλός και το αίτηµα του 
∆ήµου να αναλάβει το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
τα έργα διάνοιξης, µελετητικά και κατασκευαστικά.  

1.5 Το µε αρ. πρωτ. οικ./23480/4138/17-3-2016 έγγραφο του 
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας στο οποίο 
διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για την ανάληψη εκ µέρους των 
Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών των ενεργειών για τη 
δροµολόγηση των µελετών και των έργων που απαιτούνται για την 
αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο Ν. 
Λευκάδας. 

1.6 Ο Ν. 3669/2008 περί ∆ηµοσίων έργων και ο Ν.3316/2005 περί µελετών. 
1.7 Το µε αρ. πρωτ. οικ.9816/16-03-2016 έγγραφο του Γενικού ∆ιευθυντή 

Συγκοινωνιακών Υποδοµών προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας ∆Ι.ΠΑ. 

1.8 Το µε αρ. πρ. 16180/1-04-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (∆Ι.ΠΑ) περί µη αναγκαιότητας τήρησης 
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διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εκτέλεση εργασιών 

επισκευής και συντήρησης σε υφιστάµενα οδικά τµήµατα της νήσου 

Λευκάδας.  

1.9 Η µε αριθµό        /2016 Πράξη του Ε΄ Κλιµακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου 

µε την οποία κρίνει ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας 

Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. και του ∆ήµου 

Λευκάδας. 

  

Άρθρο 2 : Σκοπός - Αντικείµενο της Προγραµµατικής Σύµβασης: 

2.1 Σκοπός της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης είναι η υλοποίηση 
(κατασκευή) των έργων, τα οποία εντάσσονται στις άµεσες 
κατεπείγουσες παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση βλαβών που 
προκλήθηκαν από το σεισµό της 17ης Νοεµβρίου 2015 σε τµήµατα του  
Οδικού ∆ικτύου της νήσου Λευκάδας όπως αυτά αναφέρονται στη 
συνέχεια. 

2.2 Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης είναι:  

2.2.1 Η εκτέλεση των  έργων, που είναι απαραίτητα και κρίσιµης σηµασίας για 
την αντιµετώπιση βλαβών που προκλήθηκαν από το σεισµό της 17ης 
Νοεµβρίου 2015 σε τµήµατα του Οδικού ∆ικτύου της νήσου Λευκάδας. 
Η αντιµετώπιση των βλαβών θα γίνει µέσω εργολαβιών που αφορούν 
στις επείγουσες παρεµβάσεις Α΄ φάσης για την αποκατάσταση της 
βατότητας και της οδικής ασφάλειας της υφιστάµενης χάραξης των 
οδών προσπέλασης των ακτών στις περιοχές Εγκρεµνών, Γιαλού και 
Πόρτο Κατσίκι της νήσου Λευκάδας. Τα ανωτέρω οδικά τµήµατα 
ανήκουν στο δηµοτικό οδικό δίκτυο. 
Στις υπόψη περιοχές απαιτούνται έργα για την αποκατάσταση του 
οδικού δικτύου, που έχει καταστραφεί πλήρως ή έχει υποστεί µεγάλες 
ζηµιές, σε συνολικό µήκος περίπου 4,2km. Στις παρεµβάσεις αυτές 
περιλαµβάνονται ενδεικτικά η άρση καταπτώσεων, η αποκατάσταση 
πρανών ανάντη και κατάντη των οδών, έργα οδοποιίας (οδοστρώµατα – 
ασφαλτικά – σήµανση – ασφάλιση) κατασκευή οχετών, έργα 
συγκράτησης βραχοπτώσεων, τοίχοι αντιστήριξης κλπ.  

2.2.2 O Καθορισµός των όρων συνεργασίας των συµβαλλοµένων µερών µε 
σκοπό το συντονισµό και την προώθηση όλων των αναγκαίων 
διαδικασιών για την κατασκευή των παραπάνω έργων.  Η κατασκευή 
των έργων θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις µελέτες και τα τεύχη 
δηµοπράτησης που εκπονήθηκαν µε µέριµνα και δαπάνες της Γενικής 
Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. και θα 
χρηµατοδοτηθεί από το ενάριθµο έργο 2015ΣΕ07100024 της ΣΑΕ 071 
του Π∆Ε του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.        

2.2.3 Οι φάσεις – τµήµατα των έργων είναι τα εξής: 
- Αποφάσεις έγκρισης διάθεσης πίστωσης για τη δηµοπράτηση των 

έργων.  
- Αποφάσεις έγκρισης τευχών δηµοπράτησης των έργων. 
- ∆ιαδικασία επιλογής των αναδόχων κατασκευής των έργων. 
- Κατασκευή – επίβλεψη των έργων. 
- Περίοδος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων από τους αναδόχους 
- Παραλαβή των έργων 
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- Παράδοση των έργων στην αρµόδια Υπηρεσία συντήρησης του ∆ήµου 
Λευκάδας 

 
2.3.  Οι αναφερθέντες φορείς συναινούν και εκφράζουν τη βούλησή τους για: 

• Την εξασφάλιση της αναγκαίας υποδοµής για την εφαρµογή του προ-
γράµµατος. 

• Την εξασφάλιση οικονοµικών πόρων για την κάλυψη των λειτου-
ργικών δαπανών και των γενικών εξόδων. 

• Τη διατύπωση βασικών κανόνων οργάνωσης της διοίκησης και δια-
χείρισης του προγράµµατος. 

• Το πλαίσιο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβεβληµένων µε-
ρών σε σχέση µε τις προϋποθέσεις λειτουργίας και πραγµα-
τοποίησης των σκοπών του προγράµµατος. 

• Την διάρκεια ισχύος της συνεργασίας 
 
Άρθρο 3: Περιεχόµενο της Προγραµµατικής Σύµβασης 

Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση περιέχει τα εξής : 
Α) Τον σκοπό - αντικείµενο της Προγραµµατικής Σύµβασης 
Β) ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών 
Γ) Τη διάρκεια ισχύος της Προγραµµατικής Σύµβασης 
∆)  Τον προϋπολογισµό και τους πόρους  χρηµατοδότησης 
Ε)  Τη σύσταση και το ρόλο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

         ΣΤ)  Τους λοιπούς φορείς που µπορούν να συµβληθούν στη σύµβαση 
Ζ)  Την αντισυµβατική συµπεριφορά-συνέπειες 
Η)  Την διαδικασία επίλυσης διαφορών 
Θ)  Τελικές διατάξεις 

 

Άρθρο 4 : ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών 

4.1   Η  ∆/νση Οδικών Υποδοµών (∆..Ο.Υ.) του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.  
αναλαµβάνει: 
4.1.1. Την έγκριση των αναγκαίων µελετών και τη σύνταξη των τευχών 

δηµοπράτησης.  
 4.1.2. Τις διαδικασίες ανάθεσης των έργων 
 

         4.2  Η Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων /Κατασκευής & Συντήρησης 
Συγκοινωνιακών Υποδοµών (ΕΥ∆Ε/ΚΣΣΥ) του Υπουργείου 
ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. αναλαµβάνει: 

 
4.2.1. Την διαχείριση και διοίκηση της κατασκευής των έργων µε αρµο-

διότητες Προϊσταµένης Αρχής 
4.2.2. Να συµµετάσχει µε εκπρόσωπό της στην Επιτροπή Παρακολού-

θησης  του έργου του άρθρου 7 της παρούσας. 
4.2.3.  Να µεριµνά για την εφαρµογή και την πιστή τήρηση των αρχών,  
           των στόχων και του περιεχοµένου της παρούσας Σύµβασης. 
4.2.4. Να παρέχει αναγκαίες διευκολύνσεις σε οποιοδήποτε από τα 

συµβαλλόµενα µέρη και να εξασφαλίζει τα απαραίτητα µέσα για 
την υλοποίηση του έργου.  

4.2.5. Να παρέχει κάθε διευκόλυνση στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
της Σύµβασης και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις, που 
απορρέουν από τις ανάγκες υλοποίησης.  
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4.2.6. Εφόσον απαιτηθεί, να  παρέχει κάθε απαραίτητη τεχνική, επιστη-
µονική και λειτουργική στήριξη  για την υλοποίηση των έργων. 

4.2.7. Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδροµή και άλλων κρατικών 
φορέων για την υλοποίηση των αντικειµένων της σύµβασης να 
παρεµβαίνει κατάλληλα και να συντονίζει τις ενέργειες των 
συµβαλλοµένων µερών προς τους φορείς αυτούς.  

 
  4.3. Το Τµήµα Κατασκευής Έργων Πρέβεζας της Ειδικής Υπηρεσίας 

∆ηµοσίων Έργων /Κατασκευής & Συντήρησης Συγκοινωνιακών 
Υποδοµών του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. αναλαµβάνει: 

4.3.1. Την διαχείριση και διοίκηση της κατασκευής των έργων µε 
αρµοδιότητα ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (την επίβλεψη της 
κατασκευής µε κατάλληλο προσωπικό, την πιστοποίηση και 
πληρωµή των λογαριασµών των αναδόχων κατασκευής κλπ.) και 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας που ισχύει για 
τις κατασκευές των ∆ηµοσίων έργων. 
Όσον αφορά στις προδιαγραφές, θα εφαρµοστούν οι 
προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στα εγκεκριµένα τεύχη 
∆ηµοπράτησης των έργων και ό,τι άλλο προβλέπεται από την 
κείµενη νοµοθεσία προκειµένου τα έργα να εκτελεστούν 
σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. 

4.3.2.  Την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής. 
4.3.3.  Την ενηµέρωση για την πορεία υλοποίησης των έργων. 

 

 Άρθρο 5 :  ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραµµα της Προγραµµατικής Σύµβασης : 
5.1 Η διάρκεια ισχύος της Προγραµµατικής Σύµβασης ορίζεται σε 29 

µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της από τα συµβαλλόµενα 
µέρη που αναλύεται ως εξής: 
2  µήνες διαδικασίες ανάθεσης των έργων 
8    µήνες εκτέλεση των έργων (εκ των οποίων οι πρώτοι 2 µήνες θα 
αφορούν στην αποκατάσταση της βατότητας)  
15  µήνες περίοδος υποχρεωτικής συντήρησης από τους 
αναδόχους των έργων 
4    µήνες για την παραλαβή των έργων. 

5.2 Παράταση της διάρκειας, για όσο χρονικό διάστηµα κριθεί αναγκαίο, 
είναι δυνατή ύστερα από αιτιολογηµένη αίτηση της Εντολοδόχου, 
σχετική εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 7 της παρούσας 
Προγραµµατικής Σύµβασης και έγκριση των συµβαλλοµένων 
µερών. 

5.3 Η Προγραµµατική Σύµβαση λήγει µε την υπογραφή του σχετικού  
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των έργων. 

5.4 Μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, τα έργα 
θα παραδοθούν και θα υπογραφεί σχετικό πρωτόκολλο στο ∆ήµο 
Λευκάδας για τη λειτουργία και συντήρησή τους. 

 
Άρθρο 6 : Προϋπολογισµός  – Πόροι Χρηµατοδότησης – Χρονο-    
                 διάγραµµα Χρηµατοδότησης. 

6.1. Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από το ενάριθµο έργο 2015ΣΕ07100024 
της ΣΑΕ 071 του Π∆Ε του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.        

6.2. Εκτιµάται ότι ο συνολικός προϋπολογισµός των έργων που θα 
δηµοπρατηθούν θα ανέλθει στο ποσό έως 5.700.000,00 € 
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συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Με το ποσό αυτό θα καλυφθούν 
πλήρως οι δαπάνες των εργασιών που αφορούν  στις επείγουσες 
παρεµβάσεις Α΄ Φάσης  για την αποκατάσταση της βατότητας και 
της οδικής ασφάλειας της  υφιστάµενης  χάραξης των οδών 
προσπέλασης των ακτών στις περιοχές Εγκρεµνών, Γιαλού και 
Πόρτο Κατσίκι. 

 
6.3 Οι πόροι θα εκταµιεύονται σταδιακά, σύµφωνα µε την πρόοδο 

εκτέλεσης των έργων, από τη ∆/νση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του 
Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι, που έχει την ευθύνη της χρηµατοδότησης 
των. 

 
Άρθρο 7 : Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµ-       
                 βασης 
Για την παρακολούθηση της τήρησης των όρων της παρούσας Προγραµµατικής 
Σύµβασης θα συγκροτηθεί τριµελής Επιτροπή  Παρακολούθησης µε απόφαση  
του Γενικού Γραµµατέα Υποδοµών, η οποία θα αποτελείται από τον ∆ιευθυντή της 
∆/νσης Οδικών Υποδοµών, τον Προϊστάµενο της ΕΥ∆Ε/ΚΣΣΥ και από έναν 
εκπρόσωπο του ∆ήµου Λευκάδας. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο ∆ιευθυντής 
∆/νσης Οδικών Υποδοµών.  

Αµέσως µετά την υπογραφή της παρούσας σύµβασης, ο ∆ήµος Λευκάδας θα 
πρέπει να κοινοποιήσει στην ∆/νση Οδικών Υποδοµών της ΓΓΥ το µέλος της 
Επιτροπής που θα ορίσει να τον εκπροσωπήσει, καθώς και τον αναπληρωτή του. 

Η Επιτροπή αυτή θα παρακολουθεί την εφαρµογή των όρων της παρούσας 
Σύµβασης και θα ενηµερώνει σχετικά τα συµβαλλόµενα µέρη. 

Η θητεία των µελών της Επιτροπής, ακολουθεί τη διάρκεια της 
προγραµµατικής σύµβασης λήγει δε µε την αντικατάσταση τους. Το µέλος που 
διορίζεται σε θέση µέλους που παραιτήθηκε ή εξέλιπε για οποιοδήποτε λόγο ή 
αντικαταστάθηκε, διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας. Η γραµµατειακή 
υποστήριξη ανατίθεται σε υπάλληλο  της ΕΥ∆Ε/ΚΣΣΥ. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα µέλη της. Οι 
αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογηµένες, λαµβάνονται κατά πλειοψηφία 
των παρόντων µελών και δεσµεύουν όλους τους συµβαλλοµένους. Κάθε 
τακτικό µέλος µπορεί να αντικατασταθεί από ένα αναπληρωµατικό.  

Τόπος συνεδριάσεων της Επιτροπής ορίζονται τα γραφεία της ΕΥ∆Ε/ΚΣΣΥ ή 
του ∆ήµου Λευκάδας κατά περίπτωση. 

Οι λοιπές λεπτοµέρειες για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης καθορίζονται µε αποφάσεις της. 

 

Άρθρο 8:  Λοιποί φορείς που µπορεί να συµβληθούν στη Προγραµµατική 
Σύµβαση 

Κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της σύµβασης µπορεί να συµβληθεί εκτός 
από τους συµβαλλοµένους στην παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση και άλλος 
φορέας από αυτούς που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 100 του 
Ν. 3852/2010, εφόσον προσυπογραφεί από το φορέα αυτό και από όλους τους 
συµβαλλοµένους στην παρούσα σύµβαση, κείµενο συµπληρωµατικό της 
παρούσας. 
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Η συµπληρωµατική σύµβαση προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της. 
 

Άρθρο 9:  Αντισυµβατική Συµπεριφορά-Συνέπειες 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Προγραµµατικής 
Σύµβασης που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του 
νόµου και της καλής πίστης από οποιαδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, 
παρέχει στο άλλο το δικαίωµα να καταγγείλει την Προγραµµατική Σύµβαση.  

 

Άρθρο 10:  Επίλυση  ∆ιαφορών 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων που αφορά την εκτέλεση και 
ερµηνεία της σύµβασης και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή 
της παρούσας σύµβασης, θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρµόδια ∆ικαστήρια. 

Άρθρο 11:   Τελικές ∆ιατάξεις 

Καµία τροποποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς 
έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µερών, 
µετά από εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της 
Προγραµµατικής Σύµβασης. 

Η µη άσκηση των δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από 
οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς 
την Προγραµµατική Σύµβαση ή καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που 
προβλέπει η Σύµβαση αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος δεν 
µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από 
δικαιώµατα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων 
στα συµβαλλόµενα µέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραµµατική 
αυτή Σύµβαση. 

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα 
µέρη και προς απόδειξή τους συντάχθηκε η παρούσα Προγραµµατική 
Σύµβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε από όλα τα 
συµβαλλόµενα µέρη, υπογράφεται σε 4 πρωτότυπα και έλαβε το κάθε 
συµβαλλόµενο µέρος από δύο. 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ  ΜΕΡΗ 

   Για το Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.                     Για το ∆ήµο Λευκάδας 

   Ο Γενικός ∆ιευθυντής                                                Ο ∆ήµαρχος 
Συγκοινωνιακών   Υποδοµών 

    
 
 
 
      ∆ιονύσιος Μακρής                                   Κωνσταντίνος  ∆ρακονταειδής 

Πολιτικός Μηχανικός µε Α΄βαθµό 


