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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

«Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισµού και Αναβάθµισης 
Αντλιοστασίων ∆ήµου Λευκάδας» 

 
 

 
Στην Κέρκυρα, σήµερα την … /… /2016 µεταξύ των παρακάτω συµβαλλόµενων : 

1) της "Περιφέρειας Ιονίων Νήσων", που εδρεύει στην Κέρκυρα, εκπροσωπείται 
νόµιµα από τον Περιφερειάρχη κ. Θεόδωρο Γαλιατσάτο και θα αποκαλείται 
εφεξής στην παρούσα χάριν συντοµίας "∆ικαιούχος και Φορέας Υλοποίησης 
του Έργου" 

2) του ∆ήµου Λευκάδας, που εδρεύει στην Λευκάδα και εκπροσωπείται νόµιµα 
από τον ∆ήµαρχο κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή,  και θα αποκαλείται εφεξής στην 
παρούσα χάριν συντοµίας "Κύριος του Έργου", 

 
Έχοντας υπόψη την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και ειδικότερα τις 
παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 
 
1) το Ν.3463/06 "Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων" και ειδικότερα το 

άρθρο 225 αυτού, 
2) το Ν. 4314/2014 "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις  

3) το Ν.3852/10 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης" και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, 

4) το Π∆ 147(ΦΕΚ 233/Α/27-12-10) "Οργανισµός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων", 
5) Την µε αρ. πρ. 300103/ΜΑ426/11.02.2016, 1η πρόσκληση για τα στρατηγικά 

έργα στα πλαίσια του προγράµµατος INTERREG IPA II- CBC GREECE - ALBANIA 
2014-2020. 

6) την ………. απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Λευκάδας, για την έγκριση 
σύναψης της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, 

7)  την ………………….. απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ιονίων Νήσων, για 
την έγκριση σύναψης της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, 

 
συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα : 

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
Μετά την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων για την «Έγκριση του Σχεδίου 
∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος ∆υτικής 
Στερεάς Ελλάδας (GR04)» του Αριθµ. οικ. 9082/2014 (ΦΕΚ 2562/Β/25-09-2014), 
το οποίο περιλαµβάνει τη λεκάνη απορροής Λευκάδας (GR44), όπως 
προσδιορίσθηκαν κατά την εφαρµογή του Άρθρου 3 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και µε 
βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων το οποίο περιλαµβάνει 
την ενίσχυση των δικτύων ύδρευσης,  οι φορείς της αυτοδιοίκησης α και β‛ βαθµού 
οφείλουν µεταξύ άλλων να αναπτύσσουν δράσεις µε στόχο:  

• Να µπορούν οι πολίτες από  περιοχές µε έλλειψη νερού ή µε νερό υψηλής 

σκληρότητας να έχουν πρόσβαση σε καλής ποιότητας νερό. 

• Την αρτιότερη τροφοδοσία των δικτύων ύδρευσης. 
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• Την αποφυγή του µη τιµολογούµενου νερού από έλλειψη στοιχείων µε 

αποτέλεσµα την κακή καταγραφή. 

Ο «Κύριος του Έργου», στο πλαίσιο του Προγράµµατος INTERREG IPA II- CBC 
GREECE - ALBANIA 2014-2020 και σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα 
προγραµµατίζει µέσω της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων την υλοποίηση του 
έργου: «Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισµού και Αναβάθµισης 
Αντλιοστασίων ∆ήµου Λευκάδας» η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν 
συντοµίας «το Έργο». 
 
∆εδοµένου ότι: 

• ο Κύριος του Έργου δεν δύναται να συµµετέχει ως δικαιούχος στο 
εταιρικό σχήµα του προς υλοποίηση Έργου σύµφωνα µε τους όρους της 
1ης Πρόσκλησης για Στρατηγικά Έργα INTERREG IPA II- CBC GREECE - 
ALBANIA 2014-2020 µε αρ. πρ. 300103/ΜΑ426/11.02.2016 

• ο δε Φορέας Υλοποίησης αφενός δύναται να συµµετέχει ως δικαιούχος 
του προς υλοποίηση Έργου σύµφωνα µε τους όρους της 1ης Πρόσκλησης 
για Στρατηγικά Έργα INTERREG IPA II- CBC GREECE - ALBANIA 2014-
2020 µε αρ. πρ. 300103/ΜΑ426/11.02.2016, και αφετέρου διαθέτει τις 
αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονοµικές υπηρεσίες, 
αποφαινόµενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του 
εν λόγω έργου.  
 

τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 100 του 
Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας 
Προγραµµατικής Σύµβασης, µε την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και 
τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειµένου της. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί η µεταβίβαση της 
αρµοδιότητας για την υλοποίηση του έργου: « Εργασίες Επισκευής, 
Εκσυγχρονισµού και Αναβάθµισης Αντλιοστασίων ∆ήµου Λευκάδας», 
όπως αυτό αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, από τον "Κύριο του Έργου" στον 
"∆ικαιούχο και Φορέα Υλοποίησης του Έργου". 
 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της 
παρούσας σύµβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει την άσκηση για 
λογαριασµό του Κυρίου του Έργου της αρµοδιότητας να λειτουργήσει ως 
δικαιούχος του Έργου έναντι (της ∆ιαχειριστικής Αρχής του INTERREG IPA II- 
CBC GREECE - ALBANIA 2014-2020) και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες 
(ενδεικτικά)1:  

1. Ωρίµανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη 
µελετών, λήψη τυχών επιπλέον αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). 

2. Οργάνωση και σχεδιασµό υλοποίησης. 

3. Σύνταξη του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης για την ένταξη της στο 
Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα. 

                                                           
1Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες µε βάση το στάδιο ωρίµανσης του έργου 
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4. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων. 

5. ∆ιενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

6. Υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε αναδόχους,  

7. ∆ιαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 

8. Παρακολούθηση χρηµατοροών και εκτέλεση πληρωµών σε βάρος του 
προϋπολογισµού του Έργου. 

9. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων 
έως και την οριστική παραλαβή).  

10. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον «Κύριο του 
Έργου» µε πλήρη τεχνική και οικονοµική τεκµηρίωση. 

 
Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων τεχνικών έργων και 
µελετών, δια των αρµοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα 
καθήκοντα της Προϊσταµένης Αρχής και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά 
προβλέπονται στη νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων Έργων. ∆ιευκρινίζεται ρητά στην 
περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για 
λογαριασµό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για 
λογαριασµό του Κυρίου του Έργου την αρµοδιότητα του δικαιούχου και της 
Αναθέτουσας αρχής. Η εκτέλεση των έργων θα γίνει σύµφωνα µε τις απαιτούµενες 
εγκεκριµένες µελέτες. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και 
δικαιώµατα: 

 
2.1 Ο "Κύριος του Έργου" - υπεύθυνος λειτουργίας του έργου αναλαµβάνει: 

− Να συνεργάζεται µε τον "Φορέα Υλοποίησης του Έργου", παρέχοντας µελέτες 
και στοιχεία, που έχουν στη διάθεσή τους και την αναγκαία πληροφόρηση για 
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές, που τυχόν θα επηρεάσουν την υλοποίηση 
του Έργου. 

− Να διευκολύνει µε κάθε τρόπο, το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την 
υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης, στη συγκέντρωση 
απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. 

− Να παραδώσει στο "∆ικαιούχο και Φορέα Υλοποίησης του Έργου" το χώρο 
στον οποίο θα κατασκευαστεί το «πράσινο σηµείο» ελεύθερο κάθε κωλύµατος 
το οποίο θα µπορούσε να δυσχεράνει την υλοποίηση του Έργου. 

− Να συνεργάζεται µε το "∆ικαιούχο και Φορέα Υλοποίησης του Έργου" για την 
ενηµέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου. 

− Να διασφαλίσει τη λειτουργία του έργου µετά την ολοκλήρωση του, είτε 
αναλαµβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτή σε τρίτο 
φορέα. 

− Να ορίσει τους εκπρόσωπους τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
της Σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας.  

 
2.2 Ο "∆ικαιούχος και Φορέας Υλοποίησης του Έργου" αναλαµβάνει : 

− Να ενεργεί ως ∆ικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό 
περιγράφεται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας σύµβασης.   
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− Να διαθέσει επιστηµονικό προσωπικό µε τα ανάλογα απαραίτητα προσόντα, 
προκειµένου να διασφαλισθεί η άρτια υλοποίηση του Έργου.  

− Να συνεργαστεί µε τον " Κύριο του Έργου" για την υλοποίησή του. 
− Να εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση του Έργου µεριµνώντας για την εγγραφή 

του σε συλλογική απόφαση χρηµατοδότησης και για την ετήσια κατανοµή 
πιστώσεων.  

− Να υπογράψει το σύµφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της 
πράξης,  

− Να καταρτίσει και να εγκρίνει τα τεύχη δηµοπράτησης και να  διενεργεί 
διαγωνισµούς και διαδικασίες, και να αξιολογεί προσφορές για την επιλογή  
κατάλληλου Αναδόχου σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο 
των ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

− Να υπογράψει µε τους Αναδόχους τις επιµέρους συµβάσεις ανάθεσης του 
Έργου, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. 

− Να οργανώσει το σχεδιασµό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της 
υλοποίησης του Έργου. 

− Να παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής των 
εργαζοµένων και της τήρησης όλων των περιβαλλοντικών απαιτήσεων. 

− Να επιθεωρεί την κατάσταση και την πρόοδο των εργασιών. 
− Να παρακολουθεί την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος του Έργου. 
− Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαµβάνει βάσει 

των σχετικών συµβάσεων. 
− Να παρακολουθεί τις χρηµατορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες 

πληρωµές . 
− Να κοινοποιεί στον " Κύριο του έργου" τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη 

του φυσικού αντικειµένου του Έργου, που θα αποστέλλει στην αρµόδια 
∆ιαχειριστική Αρχή. 

− Να µεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε 
συνεργασία µε τον "Κύριος του έργου". 

− Να παραδώσει το Έργο σε πλήρη λειτουργία στον "Κύριο του έργου" µε πλήρη 
τεχνική και οικονοµική τεκµηρίωση. 

 
Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης, έχουν 
υλοποιηθεί οι απαιτούµενες ενέργειες ωρίµανσης, οι οποίες καταγράφονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
 
Ο Φορέας στον οποίο εκδίδονται τιµολόγια ή άλλα παραστατικά έγγραφα και 
αρµόδιος για την καταβολή της δαπάνης για την εξόφλησή τους είναι η  Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων.  
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση του Έργου «Εργασίες Επισκευής, 
Εκσυγχρονισµού και Αναβάθµισης Αντλιοστασίων ∆ήµου Λευκάδας», 
ανέρχεται στο ποσό των 150.000 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, 
εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.  
Το παραπάνω ποσό µπορεί να αναπροσαρµοστεί µε τη σύµφωνη γνώµη της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας 
∆ιαχειριστικής Αρχής, εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα 
χρηµατοδοτικά στοιχεία της πράξης. 
 
Ο Φορέας υλοποίησης δεν µπορεί να αναλάβει συµβατικές δεσµεύσεις έναντι τρίτων, 
που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση από τον 
Κύριο του Έργου.  
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ΑΡΘΡΟ 4 

 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  
Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και 
λήγει µε την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία 
από το "Φορέα Υλοποίησης του Έργου" στον "Κύριο του έργου". Η διάρκεια 
υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις της, που υπερβαίνουν τους 6 µήνες, θα γίνονται µόνο µε τη σύµφωνη 
γνώµη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση της παρούσας σύµβασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο µε την επωνυµία 
"Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης" µε έδρα την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, που θα 
αποτελείται από : 

- ∆ύο (2) εκπροσώπους από τον ∆ικαιούχο και Φορέα Υλοποίησης, ένας εκ των 
οποίων ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής και ένα αναπληρωτή τους. 

- ∆ύο (2) εκπροσώπους από τον ∆ήµο Λευκάδας, και ένα αναπληρωτή τους. 

- Ένα (1) µέλος υποδεικνυόµενο από το φορέα χρηµατοδότησης της Πράξης, µε 
τον αναπληρωτή του. 

 
Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισµός και η 
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της 
παρούσας προγραµµατικής σύµβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η 
διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα 
αρµόδια όργανα των συµβαλλοµένων µερών κάθε αναγκαίου µέτρου και ενέργειας 
για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογηµένη υπόδειξη τροποποίησης της 
απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαµήνου παράταση του 
χρονοδιαγράµµατος και η επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλοµένων 
µερών που προκύπτει σχετικά µε την ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης 
και τον τρόπο εφαρµογής της. 
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην 
πρόσκληση αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ενώ, εγκαίρως, 
ειδοποιούνται τα µέλη της 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 της σύµβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί 
από κάποιο από τα µέλη 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 µετά από αίτηµα 
οποιουδήποτε από τα µέλη της, προκειµένου να αντιµετωπίσει προβλήµατα που 
προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση µε τη συγκεκριµένη πράξη. 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 της σύµβασης. Τα πρακτικά της 
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Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη αφού 
υπογραφούν . 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα 
µέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογηµένες, λαµβάνονται δε κατά 
πλειοψηφία των παρόντων µελών 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 – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύµβασης, οι οποίοι 
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου και της καλής 
πίστης από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη παρέχει στο άλλο µέρος το 
δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζηµία 
του. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραµµατικής 
σύµβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων 
του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού µε 
τον Κύριο του Έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  
Ο "∆ικαιούχος και Φορέας Υλοποίησης του Έργου" εκπροσωπεί δικαστικώς και 
εξωδίκως τον "Κύριο του Έργου" έναντι τρίτων κατά την ενάσκηση των 
καθηκόντων του και έως τη λήξη της µεταβίβασης της αρµοδιότητας υλοποίησης. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και 
ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και που δεν θα επιλύεται από την 
"Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης" της παρούσας σύµβασης, δύναται να επιλύεται 
από τα αρµόδια ∆ικαστήρια της Κέρκυρας. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Υποκατάσταση: Απαγορεύεται ρητώς η υποκατάσταση του "Φορέα Υλοποίησης 
του Έργου" από τρίτο για την υλοποίηση και τη λειτουργία των επιµέρους τµηµάτων 
του έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο «∆ικαιούχος και Φορέας Υλοποίησης 
του Έργου» ευθύνεται για κάθε πταίσµα του τρίτου έναντι του " Κύριου του Έργου 
", ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του "Φορέα Υλοποίησης του 
Έργου". 
Πνευµατικά δικαιώµατα: Όλα τα έγγραφα, σχέδια, µελέτες, στοιχεία κλπ, που θα 
συνταχθούν από το "Φορέα Υλοποίησης του Έργου" και τους προστηθέντες και 
αντισυµβαλλοµένους του, στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύµβασης και των 
συµβάσεων που θα υπογράψει ο «∆ικαιούχος και Φορέας Υλοποίησης του Έργου» 
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του "Κύριου του 
Έργου", ο οποίος έχει το δικαίωµα να τα επαναχρησιµοποιήσει ελεύθερα. Τα 
παραπάνω έγγραφα, σχέδια, µελέτες, στοιχεία κλπ, θα είναι πάντοτε στη διάθεση 
του νοµίµου εκπροσώπου του "Κύριου του Έργου" κατά τη διάρκεια ισχύος της 
σύµβασης και θα παραδοθούν σε αυτόν κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή 
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αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Τα σχετικά 
πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα ρητώς εκχωρούνται στον "Κύριο του Έργου" 
χωρίς την καταβολή αµοιβής. 
Εµπιστευτικότητα: Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη 
λήξη ή λύση αυτής, ο "∆ικαιούχος και Φορέας Υλοποίησης του Έργου" και οι 
προστηθέντες του, αναλαµβάνουν την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσουν σε 
τρίτους, συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς 
τύπου, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του "Κύριου του Έργου", 
οποιαδήποτε εµπιστευτικά έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του 
κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

 
ΑΡΘΡΟ 11 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης 
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 την προγραµµατική 
σύµβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει η σύµβαση 
αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση 
των συµβαλλοµένων µερών από δικαίωµα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή 
αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγνωρίζονται από 
αυτή την προγραµµατική σύµβαση. 
 
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη, σε 
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) 
πρωτότυπα, έλαβαν δε ο "Κύριος του Έργου" ένα και τρία έλαβε ο "∆ικαιούχος και 
Φορέας Υλοποίησης του Έργου", ο οποίος θα υποβάλλει ένα στην Αρµόδια 
∆ιαχειριστική Αρχή, εφόσον απαιτηθεί. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 

Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
Ο Περιφερειάρχης 

 
 
 
 
 

Για τον ∆ήµο Λευκάδας 
Ο ∆ήµαρχος 

 
 
 
 
 

Θεόδωρος Γαλιατσάτος 
 

Κων/νος ∆ρακονταειδής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  
Πράξη : «Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισµού και Αναβάθµισης 

Αντλιοστασίων ∆ήµου Λευκάδας» 
 

2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
∆ήµος Λευκάδας  
 

3. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  
 

4. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ήµος Λευκάδας 
 

5. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΞΗΣ 
Συνολικός προϋπολογισµός 150.000,00€ 

Αφορά εργασίες επισκευής, εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης Η/Μ εγκαταστάσεων 
σε αντλιοστάσια του ∆ήµου Λευκάδας. Ενδεικτικά περιλαµβάνονται : 

- Εργασίες επισκευής – αναβάθµισης αντλιοστασίων µε την αντικατάσταση 
ηλεκτρονικού ροόµετρου  pn16 µε  αναλογικές και ψηφιακές  εξόδους   

- Εργασίες επισκευής – αναβάθµισης αντλιοστασίων µε την τοποθέτηση 
συσκευής  gprs µε 4  αναλογικές και 4 ψηφιακές εξόδους καθως και 4 ρελέ  
εκτέλεσης εντολών από κινητό/  pc 

- Επισκευή υδραυλικής εγκατάστασης ηλεκτρονικού ροόµετρου σε δίκτυο 
υδρευσης  

- Εργασίες επισκευής – αναβάθµισης – τοποθέτησης ηλεκτρικής εγκατάστασης  
και συνδεσµολογίας  ηλ. Ροόµετρου και gprs 

- Εργασίες επισκευής – αντικατάστασης µεταλλικών πίλλαρ διαστ.   0,60 χ  
0,60χ 0,35  µε ηλεκτρικό πίνακα  

- Οικοδοµικές εργασίες - µικροεπισκευές για την λειτουργική αποκατάσταση 
των αντλιοστασίων (επιχρίσµατα – χρωµατισµοί – επισκευές κουφωµάτων 
κλπ.) 

Στις ανωτέρω εργασίες περιλαµβάνεται το σύνολο των εργασιών συνδέσεων, και τα 
µικροϋλικά που απαιτούνται για την έντεχνη και άρτια υλοποίηση έως και την θέση 
σε λειτουργία. 

Τα προβλεπόµενα σηµεία επέµβασης αφορούν περίπου 12 συστήµατα ελέγχου και 
καταγραφής παροχής νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε κεντρικές δεξαµενές και 
αντλιοστάσια του ∆ήµου Λευκάδας µε στόχο την ορθολογική διαχείριση του νερού.  

µε στόχο την  ορθολογική διαχείριση του νερού που περιλαµβάνουν : 

 
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Οι προβλεπόµενες εργασίες θα γίνουν σε αντλιοστάσια του δικτύου ύδρευσης του 

∆ήµου Λευκάδας. 
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7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ & ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
150.000€ µε ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση αναδιαµόρφωσης του Συνολικού Προϋπολογισµού, ο προϋπολογισµός 

της παρούσας πράξης δύναται να τροποποιηθεί µε απόφαση της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης.  

 
8. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 Τρία (3) έτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

 
- Τυχόν απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις για τις σηµειακές παρεµβάσεις θα 

παραδοθούν στον «∆ικαιούχο και Φορέας Υλοποίησης του Έργου» από τον 

οικείο ∆ήµο. 

- Για τις οικοδοµικές άδειες ή άδειες µικρής κλίµακας που πιθανόν θα 

απαιτηθούν,υπόχρεος είναι ο ∆ήµος Λευκάδας. 

 


