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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

      ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ  

 

για την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών σε σχολικά κτίρια του ∆ήµου Λευκάδος     

που επλήγησαν από τον σεισµό της 17ης Νοεµβρίου 2015. 

      Στη Λευκάδα σήµερα την    ……../……./…………,  τα ακόλουθα συµβαλλόµενα µέρη: 

1.  Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που εδρεύει στην 

Λευκάδα (∆ιοικητήριο) Τ.Κ. 31100, αποκαλούµενη στη συνέχεια για συντοµία ΦΟ-

ΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ και εκπροσωπείται στην παρούσα από τον Περιφερειάρχη, κο 

Θεόδωρο Γαλιατσάτο που ενεργεί στην παρούσα δυνάµει της υπ’ αριθµ. 

…………………… Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ιονίων Νήσων, που 

ενέκρινε το σχέδιο της παρούσας. 

2. Ο ∆ήµος Λευκάδος, που εδρεύει στην Λευκάδα (∆ιοικητήριο) Τ.Κ. 31100, αποκαλού-

µενος στη συνέχεια για συντοµία ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ 

ΝΟΜΟ και εκπροσωπείται στην παρούσα από τον ∆ήµαρχο Λευκάδος, κ. Κωνστα-

ντίνο ∆ρακονταειδή, που ενεργεί στην παρούσα δυνάµει της υπ’ αριθµ. 

…………………………. Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας, που ενέ-

κρινε το σχέδιο της παρούσας. 

      Συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται την παρούσα προγραµµατική 

σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 100 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του 

άρθρου 286 του Ν.3852/2010. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Η παρούσα Σύµβαση περιέχει τα παρακάτω άρθρα: 

 

1) Περιεχόµενα 

2) Προοίµιο 

3) Σκοπός και Αντικείµενο της Σύµβασης 

4) Προϋπολογισµός – Πόροι – Ποσό Χρηµατοδότησης 

5) ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 

6) Επιτροπή Παρακολούθησης 

7) ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραµµα της σύµβασης 

8) Ενδεχόµενες τροποποιήσεις 

9) Ρήτρες 

10) Επίλυση ∆ιαφορών 

11) Τελικές ∆ιατάξεις 
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ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Οι εδώ συµβαλλόµενοι έχοντας υπ’ όψιν : 

 

1. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010), σύµφωνα µε το  οποίο επι-

τρέπεται η υπογραφή προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ των αιρετών Περιφερειών 

και των ∆ήµων της χώρας. 

2. Το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87α/07-06-2010), §4 υποπαραγρ. 15&25, σύµ-

φωνα µε το οποίο στις πρόσθετες αρµοδιότητες των ∆ήµων συµπεριλαµβάνονται τόσο 

η ανέγερση σχολικών κτιρίων όσο και η επισκευή και συντήρηση αυτών 

3.  Την υπ’ αρίθµ. πρωτ. 131696/17-12-2015 Απόφαση Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών 

     Ναυτιλίας & Τουρισµού (Α∆Α 7Τ944653ΟΤ-ΑΦΖ), µε την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο  

     Π.∆.Ε. 2015 του έργου ««Αποκατάσταση ζηµιών που προκλήθηκαν από σεισµούς στις  

     υποδοµές ΠΕ Λευκάδας – ΠΕ Κεφαλληνίας – ΠΕ Ιθάκης» µε Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006  

     προϋπ. 20.000.000,00 €. 

4. Την µε αρίθµ. πρωτ. 6-2/30-01-2016 (A∆Α ΩΠΠ67ΛΕ-705) Απόφαση του Π.Σ. Ιονίων  

    Νήσων µε την οποία εγκρίθηκε η κατανοµή υποέργων Περιφ/κών Ενοτήτων του έργου  

    «Αποκατάσταση ζηµιών που προκλήθηκαν από σεισµούς στις υποδοµές ΠΕ Λευκάδας  

    – ΠΕ Κεφαλληνίας – ΠΕ Ιθάκης» µε Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.  

5.  Tο µε αρίθµ. πρωτ. οικ. 5716/983/21-01-2016 έγγραφο της ∆/νσεως Τεχν. Έργων Π.Ε.  

     Λευκάδας για την κατανοµή υποέργων αρµοδιότητος της του έργου «Αποκατάσταση   

     ζηµιών που προκλήθηκαν από σεισµούς στις υποδοµές ΠΕ Λευκάδας – ΠΕ Κεφαλλη-   

     νίας  – ΠΕ Ιθάκης» 

6.  Tο µε αρίθµ. πρωτ. οικ. 14762/2638/29-02-2016 έγγραφο της ∆/νσεως Τεχν. Έργων  

     Π.Ε. Λευκάδας για την κατανοµή υποέργων αρµοδιότητος της του έργου «Αποκατάστα- 

     ση ζηµιών που προκλήθηκαν από σεισµούς στις υποδοµές ΠΕ Λευκάδας – ΠΕ Κεφαλ- 

     ληνίας – ΠΕ Ιθάκης» 

7. Την αρίθµ. 24052/9631/21-03-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί  

     έγκρισης διάθεσης πίστωσης & ορισµού υπολόγου έργου ΣΑΕΠ 022 «Αποκατάσταση  

    ζηµιών που προκλήθηκαν από σεισµούς στις υποδοµές ΠΕ Λευκάδας – ΠΕ Κεφαλληνί-   

    ας – ΠΕ Ιθάκης» µε Κ.Ε. 2015ΕΠ52200000.  

      

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Σκοπός και Αντικείµενο της Σύµβασης 

 

Σκοπός της σύµβασης είναι η εκπόνηση µελέτης, δηµοπράτηση & εκτέλεση του υποέρ-

γου µε τίτλο «Επισκευές σε σχολεία – Γυµνάσιο Βασιλικής – 5ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας, 

ΚΤΕΟ λόγω του σεισµού της 17ης -11 - 2015.» προϋπολογισµού 450.000,00 € µε τον 

Φ.Π.Α. που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων όλες τις αναγκαίες εργασίες που απαιτούνται 

για την λειτουργική αποκατάσταση των επί θέµατι σχολικών κτιρίων µετά τις ζηµιές που 

υπέστησαν από τον σεισµό της 17ης Νοεµβρίου 2015 και περιγράφονται στην Τεχνική 

έκθεση της µελέτης. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο 

Προϋπολογισµός – Πόροι – Ποσό Χρηµατοδότησης 

 

Το κόστος εργασιών της υπό σύνταξη µελέτης του αρίθµ. 3 υποέργου ανέρχεται σε 

450.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) και προέρχεται από το ενταχθέν στο 

Π.∆.Ε. 2015 έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ 

ΣΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ-ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» µε Κ.Ε. 2015 

ΕΠ02200006 προϋπολογισµού 20.000.000,00 €. 

Στη σχετική δαπάνη ουδόλως θα συµµετέχει ο ∆ήµος Λευκάδας.  

Η χρηµατοδότηση θα γίνει από πιστώσεις του Π.∆.Ε. 2015 µε ΣΑΕΠ 022 & Κ.Ε. 2015 

ΕΠ02200006 προϋπ. 20.000.000,00 €. 

 

Στις ανωτέρω πιστώσεις συµπεριλαµβάνονται τα γενικά και ειδικά έξοδα της Π. Ε. Λευ-

κάδος, οι φόροι , καθώς και οι εισφορές στα κάθε είδους Ταµεία και κρατήσεις που την 

βαρύνουν. Ρητά συµφωνείται ότι ο ∆ήµος Λευκάδος ουδεµία άλλη απαίτηση έχει πέραν 

του ανωτέρου συµφωνηθέντος ποσού. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών 

 

Ο  ∆ήµος Λευκάδας : 

 

Θα προβεί σε οποιαδήποτε διοικητικής φύσεως συνδροµή ζητηθεί από την Π.Ε. Λευ-

κάδος (έγκριση από ∆.Σ. του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης, υπογραφή Προ-

γραµµατικής Σύµβασης - ορισµός µελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, 

χορήγηση στην ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας κάθε απαιτούµενου εγγράφου που διαθέτει 

για την σύνταξη της µελέτης) προκειµένου να υλοποιηθεί το έργο. 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της Π.Ι.Ν. και συγκεκριµένα η ∆.Τ.Ε.: 

 

� 1. Θα συντάξει και θα εγκρίνει τις απαιτούµενες µελέτες επισκευών – αποκατάστασης 

σε σχολικά κτίρια που ονοµατίζονται και µε τον τρόπο που περιγράφεται στην Τεχνική 

Έκθεση της µελέτης.     

� 2. Θα διενεργήσει την δηµοπρασία του έργου.  

� 3. Θα εκτελεί χρέη Προϊσταµένης Αρχής & ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας καθ’ όλη τη διάρ-

κεια εκτελέσεως των εργασιών του έργου και µέχρι την οριστική παραλαβή του. (Εγκ. 

6/2013 Υπ. Εσωτ). 

� 4. Κατά το στάδιο εκτέλεσης των σχετικών εργασιών, θα αξιοποιηθεί το υπάρχον στε-

λεχιακό δυναµικό της ∆/νσης Τεχν. Έργων της Π. Ε. Λευκάδος - Τµήµα ∆οµών   Περι-

βάλλοντος ως απολύτως εξειδικευµένο στον τοµέα αυτόν, ασκώντας ειδικότερα     κα-

θήκοντα επίβλεψης. 

� 5. Θα ασκεί µε υπαλλήλους του τη ∆ιοίκηση του έργου  σε όλη τη διάρκειά του. 

� 6. Αναλαµβάνει τη συνολική χρηµατοδότηση του έργου. 

 

 

 



Σελίδα 4 από 6 

 

       ΑΡΘΡΟ 6ο  

        Επιτροπή παρακολούθησης 

 

Για την όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία µεταξύ των  συµβαλλοµένων µερών, την υ-

λοποίηση των στόχων της Προγραµµατικής Σύµβασης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται 

από τους εξής: 

 

• Πρόεδρος ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας 

• ∆ύο (2) µέλη προερχόµενα από την αιρετή Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας 

• ∆ύο (2) µέλη προερχόµενα από τον ∆ήµο Λευκάδας . 

 

 

 Χρέη Γραµµατέα θα εκτελεί υπάλληλος που θα ορίσει η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας. 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα παρακολουθεί την εκτέλεση του προγράµµατος και των 

όρων της παρούσης Προγραµµατικής Σύµβασης και θα συνεδριάζει ανάλογα µε τις ανά-

γκες των δράσεων. 

 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής τηρούνται και φυλάσσονται στην Περιφε-

ρειακή Ενότητα Λευκάδας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραµµα της Σύµβασης 

 

Η ισχύς της προγραµµατικής Σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και 

λήγει στις 31-12-2017. Μπορεί δε να παραταθεί, εφόσον η ανάγκη ολοκλήρωσης των ερ-

γασιών του έργου το απαιτήσει. 

 

Το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 

παρούσας Σύµβασης. Η επιτροπή θα συνεδριάζει µε την παρουσία όλων των µελών της 

τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο και οποτεδήποτε άλλοτε κριθεί αναγκαίο. 

 

∆ιευκρινίζεται ότι στο προαναφερθέν χρονοδιάγραµµα δεν περιλαµβάνονται χρόνοι τυ-

χόν εγκρίσεων από αρµόδιες Υπηρεσίες, οι οποίοι θα επιµηκύνουν ανάλογα την διάρκεια 

της Σύµβασης. 

 

Με την παραλαβή του έργου,  θα συνταχθεί πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής και από 

την υπογραφή αυτού η παρούσα σύµβαση λύεται και ουδεµία περαιτέρω υποχρέωση 

έχει η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας έναντι του ∆ήµου Λευκάδος . 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 5 από 6 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

Ενδεχόµενες τροποποιήσεις 

 

Κάθε µορφή τροποποίησης της παρούσας είναι δυνατόν να γίνει, εφόσον κριθεί αναγκαίο 

κατά την εκτέλεση του Προγράµµατος, ύστερα από νεώτερη έγγραφη συµφωνία των συµ-

βαλλόµενων µερών. Καµία τροποποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης δεν αναγνωρίζε-

ται χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των νοµίµων εκπροσώπων των συµβαλλοµένων µε-

ρών. 

 

Η µη άσκηση δικαιωµάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων, η ανοχή καταστάσεων αντίθετων 

προς τη σύµβαση αυτή ή η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει η παρούσα, 

από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµ-

βαλλοµένων µερών από δικαιώµατα ούτε απαλλαγή από υποχρέωσή τους ούτε αναγνώ-

ριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την πα-

ρούσα σύµβαση. 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη βεβαιώνουν την αναγκαιότητα της υλοποίησης των εργασιών του 

έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

     Ρήτρες 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να εφαρµόζουν τους όρους της παρούσας προγραµµα-

τικής σύµβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας προγραµµα-

τικής σύµβασης - που θεωρούνται όλοι σηµαντικοί - ή η παράβαση του νόµου ή της καλής 

πίστης και των συναλλακτικών ηθών από ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη, δίνει το δικαίω-

µα στο άλλο να ζητήσει κάθε θετική ή αποθετική ζηµία. Ειδικότερα, σε περίπτωση παρά-

βασης των όρων της σύµβασης µπορεί να επιβάλλονται µε αποφάσεις της Επιτροπής Πα-

ρακολούθησης οι ακόλουθες ρήτρες: 

 

Α) Σύσταση εφαρµογής των όρων της σύµβασης  

Β) Αποζηµίωση για τη ζηµία που έχει επέλθει από τη µη εφαρµογή των όρων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Επίλυση διαφορών 

 

Οποιαδήποτε αµφισβήτηση ως προς την ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης ε-

πιλύεται από Τριµερή Επιτροπή, στην οποία θα συµµετέχουν: 

 

1) Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων ή ο Νόµιµος Αναπληρωτής του ως Πρόεδρος. 

2) Από ένας εκπρόσωπος για κάθε συµβαλλόµενο µέρος. 

 

Ρητά συµφωνείται ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής αυτής είναι υποχρεωτικές για τα συµ-

βαλλόµενα µέρη. 
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ΑΡΘΡΟ 11ο 

Τελικές ∆ιατάξεις 

 

Το έργο µετά την περαίωσή του από τον Ανάδοχο και την παραλαβή του, θα περιέρχεται 

κατά πλήρες δικαίωµα κυριότητας, νοµής και κατοχής, στον ∆ήµο Λευκάδος . 

 

Λόγω του κοινωνικού σκοπού του έργου, η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της Περιφέ-

ρειας Ιονίων Νήσων ουδεµία αµοιβή θα λάβει για τις προσφερόµενες υπηρεσίες της. 

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και 

προς απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η σύµβαση αυτή, υπογράφεται σε τρία (3) αντίτυπα, 

κατά τα ακόλουθα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Τα συµβαλλόµενα µέρη 

 

           Για την Π.Ε. Λευκάδος της Π.Ι.Ν.                                 Για τον ∆ήµο Λευκάδος             

 

 

               ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ                                   ΚΩΝ/ΝΟΣ ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ             

             Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων                                     ∆ήµαρχος Λευκάδος                   


