
 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα πρακτικά της με αριθμό 17ης/2018 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το 
Σάββατο, 6 του μηνός Οκτωβρίου 2018. 
 
Αριθ. απόφασης 146-17/2018  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Ιθάκης και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την Πράξη εκπόνησης 
αναγκαίων μελετών για την Διαχείριση των αστικών λυμάτων του οικισμού Βαθύ Ιθάκης. 
 
Στην Κεφαλονιά, σήμερα ημέρα Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν 
τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν 
κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και ανακηρύχθηκαν με την υπ΄ αριθμ.827/2014 
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, κατόπιν της υπ΄αριθ. πρωτ.οικ.: 
85697/34967/28.09.2018 Πρόσκλησης του κ. Χρήστου Μωραΐτη, ως Προέδρου του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την προαναφερθείσα 
απόφαση και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των άρθρων 165 και 175 του Ν.3852/2010. 
 
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν : 

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, 
3. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις, 
4. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου, 
5. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου, 
6. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Παύλου, 
7. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου, 
8. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα, 
9. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου, 
10. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου, 
11. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου, 
12. Σουσάνα Πεφάνη του Αγγέλου, 
13. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου, 
14. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου, 
15. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου, 
16. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος, 
17. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου, 
18. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου, 
19. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος, 
20. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου, 
21. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου, 
22. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  
1. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη, 
2. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, 
3. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
4. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
5. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου 
6. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου  
7. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη, 



 
 

8. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου, 
9. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου, 
10. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου, 
11. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου, 
12. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου, 
13. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου, 
14. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ, 
15. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους, 
16. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου, 
17. Σπυρίδων Χαγιάνης (Καμπάνης) του Γερασίμου, 
18. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου, 
19. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή 

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα (41) 
Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  είκοσι δύο (22) και ο Πρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης.  
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος, 
ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας, και η Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας κα Νικολέττα 
Πανδή. 
 
Μετά την εκφώνηση του καταλόγου προσήλθαν οι  Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  κ. Ιωάννης 
Κορφιάτης, κ. Θεόδωρος Καμπίτης, κ. Νικόλαος Ποταμίτης, κ. Γεώργιος Στασινόπουλος. 
Κατά τη συζήτηση του 9ου Θέματος Η.Δ., προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 
Παναγιώτης Φιλίππου. 
 

-------Παράλειψη----------- 
 

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Μωραϊτης 
λόγω απουσίας του Γραμματέα του Π.Σ. κ. Δημητρίου Μπιάγκη κάλεσε την 
Αντιπολίτευση να προτείνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να εκτελέσει καθήκοντα 
Γραμματέα. Προτάθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος (Τάσος) 
Σαλβάνος του Στεφάνου. Καθήκοντα Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου 
εκτελεί ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος. 
 
                                            --------Παράλειψη----------- 
 
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Μωραΐτης, 
ανακοίνωσε ότι ο Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Διονύσιος 
– Φώτιος (Σάκης) Τσούκας προτείνει για συζήτηση το θέμα: Έγκριση Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιθάκης και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την Πράξη 
εκπόνησης αναγκαίων μελετών, για την Διαχείριση των αστικών λυμάτων του οικισμού Βαθύ 
Ιθάκης. Το Σώμα ομόφωνα αποφάσισε, τη συζήτηση του θέματος: Έγκριση Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιθάκης και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την Πράξη 
εκπόνησης αναγκαίων μελετών για την Διαχείριση των αστικών λυμάτων του οικισμού Βαθύ 
Ιθάκης. 
 
Θέμα 4ο E.Η.Δ.: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιθάκης και της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την Πράξη εκπόνησης αναγκαίων μελετών, για την 
Διαχείριση των αστικών λυμάτων του οικισμού Βαθύ Ιθάκης. 
 
 

--------Παράλειψη---------- 
Με την έναρξη της συζήτησης o Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος, κ. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας, εισηγήθηκε τη σύναψη 



Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ του Δήμου Ιθάκης και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
για την Πράξη εκπόνησης αναγκαίων μελετών για την Διαχείριση των αστικών λυμάτων του 
οικισμού Βαθύ Ιθάκης καθώς και το κάτωθι σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για την 
Πράξη εκπόνησης αναγκαίων μελετών για την Διαχείριση των αστικών λυμάτων του 
οικισμού Βαθύ Ιθάκης. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
του άρθρου 100 Ν. 3852/2010  

(Δήμος υποστηρίζεται από την Περιφέρεια) 

Μεταξύ  

«ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΙΙΘΘΑΑΚΚΗΗΣΣ» 

 και  

«ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΙΙΟΟΝΝΙΙΩΩΝΝ  ΝΝΗΗΣΣΙΙΩΩΝΝ» 

 για την Πράξη 

««ΕΕΚΚΠΠΟΟΝΝΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΑΑΙΙΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΛΛΥΥΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  ΟΟΙΙΚΚΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΒΒΑΑΘΘΥΥ  ΙΙΘΘΑΑΚΚΗΗΣΣ»» 

[ΙΘΑΚΗ ,    /    /2018] 
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Στην Ιθάκη, σήμερα …/…/201.. ημέρα …………………, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:  

1. Ο Δήμος Ιθάκης που εδρεύει στο Βαθύ, Δημαρχείο Ιθάκης και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον κ. 

Στανίτσα Διονύσιο, Δήμαρχο, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιθάκης με 

αριθμό ……/201…, (1ος συμβαλλόμενος - Κύριος του Έργου).  

2. Η Περιφέρεια Ιονίων Νησιών που εδρεύει στην Κέρκυρα, Αλυκές Ποταμού, ΤΚ 49100 και εκπροσωπείται κατά 

νόμο από τον Περιφερειάρχη κο Γαλιατσάτο Θεόδωρο, σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου με αριθμό ……../201..,  (2ος συμβαλλόμενος - Φορέας Υλοποίησης) 

λαμβάνοντας υπόψη ιδίως: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. την υπουργική απόφαση 46274/ΕΥΘΥ 482/27.4.2016 «Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την 

ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα» καθώς και τις αντίστοιχες οδηγίες της Εθνικής Αρχής 

Συντονισμού. 

3. το ΠΔ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, 

μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 

παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) καθώς και τις διατάξεις των Ν.3669/2008 & 

Ν.3316/2005 όπως ισχύουν με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016   

5. το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη του Δήμου Ιθάκης να υποστηριχθεί από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

και ειδικότερα για την υλοποίηση της πράξης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ». 

6. την με αριθ. ……/2018, απόσπασμα πρακτικού Νο .., (ΑΔΑ ………), απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ιθάκης με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την 

Περιφέρεια Ιονίων Νησιών, με Α.Π. …………… έγκριση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου (ΑΔΑ : ……………). 

7. την με αριθμ. …./2018 απόσπασμα πρακτικού Νο …, (ΑΔΑ ……), απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Ιονίων Νησιών, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο 

Ιθάκης, 

 

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο Δήμος Ιθάκης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας για την 

ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 της πράξης (έργο) με τίτλο : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ». Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι δεν 

διαθέτει συγκροτημένη τεχνική υπηρεσία. Για το λόγο αυτό έχει απευθυνθεί στην Περιφέρεια Ιονίων Νησιών και 

ειδικότερα  στην τεχνική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνιάς - Ιθάκης Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η 

οποία διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο Ιθάκης στην υλοποίηση του 

εν λόγω συγχρηματοδοτούμενου έργου. 

Άρθρο 1  

ΣΚΟΠΟΣ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας του δικαιούχου 

και της αναθέτουσας αρχής/επιβλέπουσας υπηρεσίας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου (Πράξης): «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ» 

και ειδικότερα των κάτωθι επί μέρους παραδοτέων της, όπως αυτά θα οριστικοποιηθούν στα τεύχη διακήρυξης : 

 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

(TEXNIKOOIKONOMIKΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΛ) 

 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛ 

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΥ - ΦΑΥ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ,  

από το Δήμο Ιθάκης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.  

Συγκεκριμένα:  

Ο Δήμος Ιθάκης είναι ο κύριος του έργου και αναλαμβάνει να λάβει όλες τις εκ του νόμου αναγκαίες αποφάσεις για 

την ολοκλήρωση των μελετών και την έκδοση των αναγκαίων αδειοδοτήσεων (περιβαλλοντικών όρων). Ειδικότερα 

για τα παραπάνω στάδια μελέτης της πράξης ασκούνται από το Δήμο Ιθάκης (κύριο του έργου) οι αρμοδιότητες που 

προβλέπονται για το Δημοτικό Συμβούλιο Ιθάκης. Ο Δήμος δια των αρμοδίων οργάνων του εγκρίνει τη χωροθέτηση 

των εγκαταστάσεων της ΕΕΛ, σύμφωνα με το πρώτο στάδιο των μελετών καθώς και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων για την προώθηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων.  

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, αναλαμβάνει να λειτουργεί ως 

δικαιούχος έναντι της αρμόδιας αρχής διαχείρισης, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις που ορίζονται στους όρους 

χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης της πράξης καθώς και στο ΣΔΕ της περιόδου 2014 – 2020. Επίσης η 

τεχνική υπηρεσία - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης 

δια των αρμοδίων τμημάτων της αναλαμβάνει να ασκήσει το ρόλο της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας, για 

την εκπόνηση των επί μέρους σταδίων των μελετών της εν λόγω πράξης, τόσο στη διάρκεια της ανάθεσης της 

σύμβασης σε ανάδοχο όσο και στην παρακολούθηση και διοίκηση της σύμβασης (επίβλεψη των μελετών). Επίσης 

αναλαμβάνει έναντι της διαχειριστικής αρχής για τη συγχρηματοδοτούμενη πράξη την ευθύνη της υλοποίησης της 
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σύμβασης με τον ανάδοχο καθώς και της οικονομικής διαχείρισης - πληρωμών. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ορίζει 

τον υπεύθυνο του έργου, ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης της υλοποίησης της πράξης καθώς και 

της υποβολής αναφορών στην αρμόδια αρχή διαχείρισης.  

Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης με τον ανάδοχο είναι τα 

αρμόδια όργανα της Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Η υπογραφή των συμφωνητικών με τον/ους ανάδοχο/ους της/ων μελέτης/ων πραγματοποιείται για λογαριασμό της 

αναθέτουσας αρχής από τον Περιφερειάρχη και για λογαριασμό του κυρίου του έργου (στον οποίο θα 

τιμολογούνται τα παραστατικά του αναδόχου) από τον Δήμαρχο Ιθάκης. 

Άρθρο 2  

ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ και ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Αρμόδια για την άσκηση του ρόλου της υλοποίησης της πράξης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ», είναι η Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων, η οποία θα διαθέσει το επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα για την άσκηση του ρόλου αυτού. 

Στο πλαίσιο άσκησης του ρόλου της, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

1. Την ευθύνη της υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση, καθώς και την υλοποίηση της πράξης σύμφωνα με το ΣΔΕ των ΕΠ ΕΣΠΑ 

2014 – 2020 και των όρων της απόφασης ένταξης 

2. Τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου και ειδικότερα την σύνταξη των τευχών 

δημοπράτησης, τη δημοσίευση της διακήρυξης, την υπόδειξη και τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού, τυχόν 

επιτροπών ενστάσεων, την ευθύνη της αξιολόγησης των προσφορών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι και 

την ανάθεση της σύμβασης  

3.Την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας με στελέχη της (καθώς και αξιοποίηση 

συγκεκριμένου/ων στελέχους/ων του Δήμου Ιθάκης - βλ Παράρτημα Ι) μέχρι και την οριστική παραλαβή των 

μελετών καθώς και της πραγματοποίησης των πληρωμών μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.  

Ο Δήμος Ιθάκης προκειμένου να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος η ανάθεση της σύμβασης και η υλοποίηση 

των εν λόγω μελετών, παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση στα στελέχη της Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

Επίσης λαμβάνει χωρίς καθυστερήσεις τις αποφάσεις που προβλέπονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιθάκης, 

σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας. Τέλος ορίζει συγκεκριμένα στελέχη του (Παράρτημα Ι), επιφορτισμένα με 

την υποχρέωση της συνεργασίας με τα στελέχη της Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.  

Άρθρο 3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την έγκριση και οριστική παραλαβή 

των μελετών που αναφέρονται στο άρθρο 1 και την παράδοσή τους στον Δήμο Ιθάκης. Ενδεικτικά υπολογίζεται 

ότι η διάρκεια της παρούσας θα ανέλθει στους 10 μήνες από την σύναψή της. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της 



Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 του έργου 
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 5 

Οδηγός: Ο.Ι.1_1 
Έκδοση: 1η   
Ημ. Έκδοσης: 30.10.2015  

 

 
 

σύμβασης με τον ανάδοχο καθορίζεται από τα Τεύχη Διακήρυξης, αλλά μπορεί να αναθεωρείται σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης, 

ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της παρούσας σύμβασης. 

Άρθρο 4  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης με τις αποφάσεις των συμβαλλομένων ορίζεται Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της Προγραμματικής σύμβασης, η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο 

από κάθε συμβαλλόμενο (Δήμος Ιθάκης και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) με τον αναπληρωτή του καθώς και της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων που θα λειτουργήσει ως Διευθύνουσα Υπηρεσία ως ακολούθως:  

1) Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Ιθάκης, τον Δήμαρχο κο. Διονύσιο Στανίτσα, αναπληρούμενο από τον αντιδήμαρχο 

κο. Λουκά Αναγνωστάτο,  

2) Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, τον ………………………. αναπληρούμενο από τον ……………. 

3) Τον Προϊστάμενο Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης κο. 

Ανδρεάτο …  με αναπληρωτή τον υπάλληλο της Διεύθυνσης  ……... 

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται εκ προοιμίου ο εκπρόσωπος του Δήμου Ιθάκης. 

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Κωστήρη Παναγούλα Υπάλληλος Γραφείου Προγραμματισμού με αναπληρωτή τον 

Οικονομίδη Γεώργιο υπάλληλο Διοικητικών Υπηρεσιών. 

Υπεύθυνος για την εκπροσώπηση της Επιτροπής έναντι τρίτων ορίζεται ο εκπρόσωπος του Δήμου Ιθάκης. Η 

Επιτροπή παρακολούθησης 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. Σκοπός του 

οργάνου παρακολούθησης ειδικότερα είναι:  

 Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για την εφαρμογή των όρων 

της σύμβασης.  

 Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή της.  

 Η παρακολούθηση υλοποίησης και η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αφορούν την πορεία 

της.  

Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση και η 

πρωτοβουλία για την συγκρότηση και την σύγκληση της Επιτροπής θα γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου της. 

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης των μελετών στέλεχος της Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, υποβάλει στο Δήμο Ιθάκης - 

σε εξαμηνιαία βάση ή όποτε ζητηθεί- Δελτίο Ενεργειών για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας 

σύμβασης (το οποίο περιέχει κατ’ ελάχιστο τα δελτία αναφορών που πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια αρχή 

διαχείρισης). Στο δελτίο περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 

Ενότητας Κεφαλληνίας όπως επίσης και τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει.  
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Κατόπιν συμφωνίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του παρόντος άρθρου, δύναται να τροποποιηθεί η συχνότητα 

υποβολής του ως άνω αναφερομένου «Δελτίου Ενεργειών», όπως επίσης και αυτή καθ’ αυτή η ύπαρξή του. Σε κάθε 

περίπτωση η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι υποχρεωμένη να παράσχει ενημέρωση προς τον Δήμο Ιθάκης σχετικά 

με την πρόοδο του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, όταν της ζητηθεί. 

Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει σε τακτικές συνεδριάσεις και όποτε το απαιτούν οι 

όροι της παρούσας ή κρίνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Η Επιτροπή δύναται να πλαισιώνεται από εξειδικευμένο 

προσωπικό ή ειδικούς επιστήμονες, με γνώση του αντικειμένου της Σύμβασης όταν και εφόσον ζητηθεί από αυτή, 

για να εκφράζουν άποψη πάνω σε ειδικά επιστημονικά θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.  

Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του 

στην Επιτροπή Παρακολούθησης με σχετική απόφασή του. Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για το παραπάνω 

έργο τους. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Προγραμματικής σύμβασης πραγματοποιείται μετά από απόφαση των 

αρμοδίων οργάνων (Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου) των συμβαλλομένων μερών. 

Τυχόν λειτουργικές δαπάνες (πχ έξοδα μετακίνησης προσωπικού για τις ανάγκες της επίβλεψης) σχετικές με την 

υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης που θα απαιτηθούν θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό 

του Δήμου Ιθάκης.  

ΑΡΘΡΟ 6 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στον Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την 

υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα 

του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα 

Υλοποίησης. 

Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από 

τον Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της 

παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης 

του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα 

επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του 

Έργου ή 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 

Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε 

τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 

περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 7 

Οδηγός: Ο.Ι.1_1 
Έκδοση: 1η   
Ημ. Έκδοσης: 30.10.2015  

 

 
 

 

Άρθρο 7 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 

πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. Αυτά συμφώνησαν, 

συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, 

που αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς, υπογράφηκε σε 2 πρωτότυπα.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΟΝ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗΣ 
 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 



Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 του έργου 
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 8 

Οδηγός: Ο.Ι.1_1 
Έκδοση: 1η   
Ημ. Έκδοσης: 30.10.2015  

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Κατάλογος Στελεχών του Κυρίου του Έργου (Δήμου Ιθάκης) για την Υλοποίηση της παρούσας. 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο στελέχους Φορέας από τον 

οποίο προέρχεται 

Ρόλος στην 

υλοποίηση της 

Σύμβασης 

    

    

    

    

 



Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 του έργου 
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 9 

Οδηγός: Ο.Ι.1_1 
Έκδοση: 1η   
Ημ. Έκδοσης: 30.10.2015  

 

 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

1. Τίτλος Πράξης : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ» 

Η πράξη θα υλοποιηθεί σε ένα υποέργο και θα περιλαμβάνει τα παραδοτέα που ενδεικτικά 
αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας. Το υποέργο θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες κατηγορίες 
μελετών όπως θα αναλυθούν στο τεύχος προεκτίμησης αμοιβών (υδραυλική μελέτη, μελέτη Η/Μ, 
τοπογραφική μελέτη, περιβαλλοντική μελέτη, γεωτεχνική έρευνα και μελέτη, στατική μελέτη, 
χημικοτεχνική μελέτη, αρχιτεκτονική μελέτη, ΣΑΥ – ΦΑΥ) 
 

2. Κύριος του Έργου : ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 

3. Δικαιούχος (φορέας υλοποίησης) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΜΗΣΩΝ 

4. Φορέας λειτουργίας : ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 

5. Προϋπολογισμός  (ενδεικτικός):  375.000 €, περιλαμβανομένου ΦΠΑ 

1. Διάρκεια υλοποίησης  (ενδεικτική) 

Η διάρκεια εκπόνησης της μελέτης εκτιμάται σε 6 μήνες. Η συνολική διάρκεια υλοποίησης (που περιλαμβάνει και τη 

διαδικασία ανάθεσης και την παραλαβή) εκτιμάται σε 12 μήνες. 

Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά της πράξης οριστικοποιούνται και τροποποιούνται με βάση τη διαδικασία υποβολής και 

ένταξης της πράξης καθώς και τις προβλεπόμενες διατάξεις. 

 

 



Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. 
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
 

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
3. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα, 
4. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου, 
5. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη, 
6. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου, 
7. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη, 
8. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου, 
9. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου, 
10. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμος, 
11. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους, 
12. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου, 
13. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, 
14.  Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 

 
--------Παράλειψη---------- 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
      Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων,  
  Εγκρίνει την σύναψη  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ του Δήμου Ιθάκης και 

της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την Πράξη εκπόνησης αναγκαίων μελετών για 
την Διαχείριση των αστικών λυμάτων του οικισμού Βαθύ Ιθάκης. 

 Εγκρίνει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης 
για την Πράξη εκπόνησης αναγκαίων μελετών για την Διαχείριση των αστικών 
λυμάτων του οικισμού Βαθύ Ιθάκης 

 Ορίζει, ως μέλη, στην επιτροπή παρακολούθησης της συγκεκριμένης Σύμβασης 
τον Ανδρεάτο Νικόλαο του Κων/νου, ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλονιάς με αναπληρώτρια του την 
Σπυριδούλα Βιτωράτου του Γερασίμου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄  της Π.Ε.  

 Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της συγκεκριμένης 
σύμβασης.   

 
                  Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. Αριθμό: 146-17/06.10.2018. 

 
--------Παράλειψη----------- 

 
 
 
 Ο Πρόεδρος Π.Σ.         Ο Γραμματέας Π.Σ. 
 
 
 
Χρήστος Μωραΐτης            Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος 


