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ΘΕΜΑ: Απόφαση ∆.Σ.  για έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης του ∆ήµου Λευκάδας 
µε την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  για επισκευές  σχολικών κτιρίων Α/θµιας & Β/θµιας 
εκπαίδευσης  λόγω του σεισµού της 17

ης
/11/2015. 

 
 
Στα πλαίσια της συντονισµένης προσπάθειας της άµεσης  αντιµετώπισης των ζηµιών που 
προκλήθηκαν από το σεισµό στις 17-11-2015 σε σχολικά κτίρια του ∆ήµου Λευκάδας  
προτείνεται η σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης του ∆ήµου Λευκάδας µε την Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων µε σκοπό την εκπόνηση µελέτης, δηµοπράτηση & εκτέλεση του υποέργου µε 
τίτλο «Επισκευές σε σχολεία-Γυµνάσιο Βασιλικής – 5

ο
 Νηπιαγωγείο Λευκάδας, ΚΤΕΟ λόγω 

του σεισµού της 17
ης

 -11-2015», προϋπολογισµού 450.000,00 € µε το ΦΠΑ. 
Το κόστος εργασιών της υπό σύνταξη µελέτης  προέρχεται από το ενταχθέν στο Π∆Ε 2015 
έργο «Αποκατάσταση ζηµιών που προκλήθηκαν από σεισµούς στις υποδοµές ΠΕ Λευκάδας-
ΠΕ Κεφαλληνίας- ΠΕ Ιθάκης» µε ΚΕ 2015 ΕΠ02200006 προϋπολογισµού 20.000.000,00 €. 
Η ισχύς της Προγραµµατικής  Σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και 
λήγει 31-12-2017, µε δυνατότητα παράτασης εάν απαιτηθεί .   
Φορέας της σύνταξης ,της έγκρισης των µελετών και της  εκτέλεσης των έργων, θα είναι  η 
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και συγκεκριµένα η ∆ΤΕ  της ΠΕ Λευκάδας η οποία 
αναλαµβάνει και την συνολική χρηµατοδότηση του έργου. 
Ο ∆ήµος Λευκάδας θα συµµετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, στην  
Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών και θα συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης και θα 
παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων 
προβλέπονται στη σύµβαση αυτή.  
  Θέτω υπόψη σας το περιεχόµενο του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης στο οποίο 
φαίνονται  αναλυτικά οι  επιµέρους όροι.  
                                            
                                                   Εισηγούµαι 

1) Την έγκριση του σχεδίου της  Προγραµµατικής Σύµβασης. 
2) Τον  ορισµό εκπροσώπων (δύο µέλη µε τους αναπληρωτές τους) του  ∆ήµου µας  

στην Κοινή  Επιτροπή  παρακολούθησης.  
3)  Τον ορισµό ενός εκπροσώπου ( µε τον αναπληρωτή του) του ∆ήµου µας στην  

Επιτροπή Επίλυσης ∆ιαφορών. 
4) Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της σύµβασης.   

                                                                                                                                                                                                                
                                                                  Λευκάδα 25-4-2016 
                                                               Γρηγόρης  Γκογκάκης 
                                                              
      
                                                             ∆ηµοτικός σύµβουλος 
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