
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2019, συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 με τηλεδιάσκεψη.  
 
Αριθ. Απόφασης 14-1/2019  ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Εισήγηση  για παράταση 
χρονοδιαγράμματος προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για το έργο 
«Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού σταδίου Λευκάδας 
‘Πλάτωνας Γρηγόρης’». 
 
Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα  Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00 
συνήλθαν στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών  Ενοτήτων ως  
εξής:  
ΚΕΡΚΥΡΑ :Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές 
Ποταμού)  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ:  Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο  - 21ης Μαΐου 
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο - Αντ. Τζεβελέκη 
 
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 με αριθμ. πρωτ. οικ. 2735/4/11-01-2019 προσκλήσεως  του 
Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κου Μωραΐτη Χρήστου, η οποία 
επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία, σύμφωνα  με τις  διατάξεις των 
άρθρων 165, 167,168 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 6 παρ. 9 του Ν. 
4071/11-4-2012. 
 
Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
κ. Χρήστος Μωραΐτης ανακοίνωσε την παραίτηση του Περιφερειακού 
Συμβούλου κ. Ιωάννη Κουλούρη του Ανδρέα και ενημέρωσε το σώμα ότι έχει 
ήδη κληθεί η επόμενη αναπληρωματική Περιφερειακή Σύμβουλος σύμφωνα 
με την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας. 
 
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :  

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη,Αντιπρόεδρος Π.Σ. 
3. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ  
4. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
5. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
6. Διονύσιος-Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
7. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
8. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
9. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
10. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου  
11. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου  
12. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 



13. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
14. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
15. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
16. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
17. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
18. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
19. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
20. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου 
21. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ 
22. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
23. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
24. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου  
25. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
26. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή 
27. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου 

 
 

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
1. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
2. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου  
3. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
4. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου 
5. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
6. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
7. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου 
8. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γεράσιμου  
9. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου 
10. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου 
11. Σπυρίδων Χαγιάνης (Καμπάνης) του Γερασίμου 
12. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου 
13. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 
 
 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα 
(41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  είκοσι επτά (27) και ο 
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόν ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Λευκάδας κ. 
Θεόδωρος Χαλικιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. 
Παναγής Δρακουλόγκωνας και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. 
Ελευθέριος Νιοτόπουλος. 
 
                                      --------Παράλειψη----------- 
 
Μετά την εκφώνηση του καταλόγου προσήλθαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
κ.κ. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου και Κων/νος Γκούσης του 
Θεοδώρου. Κατά τη συζήτηση των επερωτήσεων προσήλθε η 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή και ο Περιφερειάρχης 
Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος 
Η.Δ. προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός του 



Γεράσιμου. Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ. προσήλθε ο 
Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου. 
 

--------Παράλειψη----------- 
 
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κος Χρήστος 
Μωραΐτης ανακοίνωσε ότι o Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος 
Χαλικιάς προτείνει για συζήτηση το θέμα: Εισήγηση  για παράταση 
χρονοδιαγράμματος προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για το έργο 
«Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού σταδίου Λευκάδας 
‘Πλάτωνας Γρηγόρης’». 
 
Το σώμα ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση του θέματος: Εισήγηση  για 
παράταση χρονοδιαγράμματος προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου 
Λευκάδας και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για 
το έργο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού σταδίου 
Λευκάδας ‘Πλάτωνας Γρηγόρης’». 
 

--------Παράλειψη----------- 
 
Θέμα 14ο  Ε.Η.Δ:  Εισήγηση  για παράταση χρονοδιαγράμματος 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για το έργο «Βελτίωση αθλητικών 
εγκαταστάσεων του Δημοτικού σταδίου Λευκάδας ‘Πλάτωνας Γρηγόρης’». 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Με την έναρξη της συζήτησης ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. 
Θεόδωρος Χαλικιάς εισηγήθηκε τα κάτωθι: 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 



 1 

 
 
 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μεταξύ των : 
 

«Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας» 
 

«Δήμου Λευκάδας» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για την Πράξη: 
«Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού σταδίου Λευκάδας ‘Πλάτωνας Γρηγόρης’» 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
«Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού σταδίου  

Λευκάδας ‘Πλάτωνας Γρηγόρης’» 
 
 

 
Στην Κέρκυρα  σήμερα την ……………………………..…του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος……………………., οι 

παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι»: 
I. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Περιφερειάρχη κ Θεόδωρο 

Γαλιατσάτο. 
II. Ο Δήμος Λευκάδας, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Δρακονταειδή 

 Έχοντας υπόψη:  
1. τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
2.  τις διατάξεις του άρθρου 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/2010), 
3. Την υπ΄ αρ 96-10/2017 της  10ης   Συνεδρίασης της 96-10/18-5-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Ιονίων Νήσων για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και 
του Δήμου Λευκάδας για την υλοποίηση και χρηματοδότηση της πράξης «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων 
του Δημοτικού σταδίου Λευκάδας ‘Πλάτωνας Γρηγόρης’» . 

4. Την υπ. αρ206/22-5-20177 (ΑΔΑ 6ΝΒΤΩΛΙ-ΥΟΕ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας για 
την έγκριση σύναψης της προγραμματικής.   

5. Την αρ. 76-08/29-4-2017 (ΑΔΑ ΩΖΙ97ΛΕ-ΘΞΜ) απόφαση της 8ης συνεδρίασης του Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ιονίων Νήσων περί έγκρισης της 3ης τροποποίησης προσχεδίου ετησίου προγράμματος δράσης ΠΙΝ για το 
οικονομικό έτος 2017 για την ένταξη της πράξης. 

6. Την αρ. 77-08/29-4-2017 (ΑΔΑ 7Δ5Χ7ΛΕ-Ζ0Ψ) απόφαση της 8ης συνεδρίασης του Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ιονίων Νήσων περί έγκρισης της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν./Π.Ε. Λευκάδας για το 
οικονομικό έτος 2017 για την χρηματοδότηση της προγραμματικής σύμβασης. 

7. την υπ.’ αριθμ. 167/26-4-2017  . απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 119/2017 
μελέτη της πράξης  

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:  
 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 

Η Σύμβαση αυτή υπογράφεται στο πλαίσιο της Πολιτικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την ενίσχυση και 
αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα του Αθλητισμού που σκοπό έχει να βοηθήσει τους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ να γίνουν φορείς της αθλητικής, 
πολιτιστικής και κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης του τόπου και να αποκτήσουν τις απαραίτητες υποδομές για τη 
σωστή και οργανωμένη επιστημονικά και με σύγχρονα μέσα ανάπτυξης του αγωνιστικού αθλητισμού και της 
άθλησης των πολιτών γενικότερα. 

Προς το σκοπό της αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου Λευκάδας, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και ο Δήμος 
Λευκάδας αναλαμβάνουν από κοινού τις παρακάτω δεσμεύσεις για την βελτίωση των συνθηκών γύμνασης των 
χρηστών του γηπέδου και εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων για τους φιλάθλους και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στους εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης, με τους ακόλουθους επί μέρους όρους και συμφωνίες:   

 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ 87 Α'/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012. Στη σύμβαση αυτή 
περιέχονται: 
 Άρθρο 2: Το αντικείμενο της σύμβασης 
 Άρθρο 3: Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων  
 Άρθρο 4: Οι πόροι, τα ποσά χρηματοδότησης και ο τρόπος πληρωμής 
 Άρθρο 5: Η διάρκεια της σύμβασης 
 Άρθρο 6: Η Κοινή Επιτροπή 
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 Άρθρο 7: Ρήτρες 
 Άρθρο 8: Η τροποποίηση της σύμβασης – Τελικές Διατάξεις 
 Άρθρο 9: Επίλυση διαφορών 
 Άρθρο 10: Ακροτελεύτιο 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο Δήμος Λευκάδας στην κυριότητα του οποίου ανήκει η παραπάνω αθλητική εγκατάσταση, σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του 
Δημοτικού σταδίου  Λευκάδας ‘Πλάτωνας» το οποίο θα αναφέρεται χάριν συντομίας «το Έργο» και αποτελείται 
από τρία (3) υποέργα και ειδικότερα: 

 1ο υποέργο  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 100.000,00 Ευρώ 
Με το αναφερόμενο υποέργο προβλέπονται εργασίες υποστύλωσης των κερκίδων του δημοτικού σταδίου 
Λευκάδας. Οι επεμβάσεις που προτείνονται έχουν βασικό στόχο την διασφάλιση της στατικότητας της 
κατασκευής. Προβλέπεται η επισκευή δομικών στοιχείων τμήματος της κατασκευής, τα οποία έχουν υποστεί 
διαβρώσεις λόγω παλαιότητας και έλλειψης συντήρησης. Οι εργασίες αφορούν ενισχύσεις των φερόντων 
στοιχείων, σύμφωνα με την στατική μελέτη και τα σχέδια αποκατάστασης, ολοκληρώνοντας τις παρεμβάσεις 
διασφάλισης της στατικής επάρκειας του φορέα, καλύπτοντας παράλληλα τις ανάγκες που προέκυψαν για την 
πλήρωση των προδιαγραφών αδειοδότησης του γηπέδου. 

 2ο υποέργο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» προϋπολογισμού 70.500,00 Ευρώ 
Το υποέργο αφορά την ολική αναμόρφωση της επιφάνειας του αγωνιστικού χώρου του Γηπέδου, εμβαδού 
8800,00μ2. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται να αφαιρεθεί ο κατεστραμμένος υφιστάμενος χλοοτάπητας, να 
διαμορφωθούν οι κατάλληλες κλίσεις και να διαστρωθεί νέος ανθεκτικός χλοοτάπητας, ώστε ο αγωνιστικός 
χώρος να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές. 

 3ο υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΘΕΩΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ» 
προϋπολογισμού 39.500,00 Ευρώ 
Το υποέργο αφορά την τοποθέτηση επί των κερκίδων του γηπέδου Δημοσιογραφικών Θεωρείων και 
καθισμάτων. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να τοποθετηθούν προκατασκευασμένα δημοσιογραφικά θεωρεία 
εμβαδού περίπου 38,00μ2, ώστε να καλύπτουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές λειτουργίας του γηπέδου, καθώς 
και πλαστικά καθίσματα θεατών (≈ 300τεμ). 

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η συνεργασία του Δήμου Λευκάδας με την Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων προκειμένου να υλοποιηθεί το παραπάνω έργο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Για την υλοποίηση του Έργου στο Αημοτικό Στάδιο Λευκάδας, τα συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή η 

Περιφέρεια ιονίων Νήσων  και ο Δήμος Λευκάδας αναλαμβάνουν, ο καθένας στο μέρος που ορίζεται παρακάτω, 
τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

 
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ορίζεται ως : 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναλαμβάνει: 
α)  να προβεί στις όποιες αναγκαίες ενέργειες οι οποίες θα υποδεικνύονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης 

του έργου, με σκοπό την διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης του έργου και οι οποίες απορρέουν από τις 
αρμοδιότητες της, 

β)  να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, να συνεργάζεται με τους άλλους 
συμβαλλόμενους σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και 
βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στη σύμβαση αυτή, 

γ) να χρηματοδοτήσει  της εργασίες της Σύμβασης συνολικού ύψους 210.000€, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
ανωτέρω στο άρθρο 4. 

 
Ο Δήμος Λευκάδας ορίζεται ως: 

Φορέας κατασκευής του έργου, ο οποίος έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου. Το έργο θα εκτελεστεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016)  
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1. Προϊσταμένη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας και είναι υπεύθυνη για την 
κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων και τη διεξαγωγή και κατακύρωση του διαγωνισμού και 
την αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου είναι η Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας στελεχωμένη με το απαιτούμενο επιστημονικό και λοιπό προσωπικό. 

 
Στα πλαίσια αυτά, ο Δήμος Λευκάδας αναλαμβάνει ειδικότερα: 

- Να εκπονήσει τις απαιτούμενες μελέτες, συντάξει τα τεύχη δημοπράτησης και να συντάξει και εκδώσει τις 
διακηρύξεις των διαγωνισμών των υποέργων.  

- Να διενεργήσει τους διαγωνισμούς, να κατακυρώσει τα αποτελέσματα αυτών και να υπογράψει τις 
σχετικές συμβάσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

- Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα υποέργα κατά την υλοποίησή τους και να παραλάβει καθένα από αυτά 
από τον αντίστοιχο ανάδοχο. 

- Τη διευκόλυνση του επιστημονικού προσωπικού που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου 
της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. 

- Την τήρηση όλων των νόμιμων και απαραίτητων προδιαγραφών ασφάλειας από την υπογραφή της 
παρούσας μέχρι την παράδοση του έργου. Σημειώνεται ρητά ότι από την παράδοση του έργου ο Δήμος 
είναι ο Φορέας Διαχείρισης και Λειτουργίας αυτού, διατηρώντας το σύνολο της ευθύνης φύλαξης και 
τήρησης των προδιαγραφών ασφάλειας της Αθλητικής Εγκατάστασης. 

- Να μεριμνήσει για την υπογραφή συμβολαίου ασφάλισης αστικής ευθύνης από τον ίδιο ή τον εργολάβο 
κατασκευής των υποέργων για την καταβολή τυχόν αποζημιώσεων λόγω ατυχημάτων ή άλλης αιτίας με 
αφορμή ή στα πλαίσια εφαρμογής της παρούσας. 

-  Τη δέσμευση να μεριμνήσει για την έκδοση όσων αδειών και εγκρίσεων απαιτούνται από Υπηρεσίες και 
Οργανισμούς για την υλοποίηση του έργου.  

- Την αποκλειστική συντήρηση με ιδία δαπάνη του ως άνω έργου μετά την οριστική παραλαβή του από τον 
ανάδοχο. 

 
Από την οριστική παραλαβή του έργου, αυτό θα περιέλθει αυτοδικαίως στο Δήμο Λευκάδας. 
 
Επίσης, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και ο Δήμος Λευκάδας αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν στην 

Κοινή Επιτροπή του άρθρου 6 της παρούσας κάθε αναγκαία διευκόλυνση που προβλέπεται στην παρούσα 
σύμβαση για την επιτέλεση του έργου της και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο που απορρέει από την παρούσα για 
την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος, ανέρχεται στις 210.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. και θα βαρύνει την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ως  Φορέα Χρηματοδότησης. 
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις 210.000,00€ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τα έτη 2017 και 

2018, σύμφωνα με την υπ. αρ. 76-08/29-4-2017 (ΑΔΑ ΩΖΙ97ΛΕ-ΘΞΜ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στο 
ποσό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση. Το παραπάνω 
ποσό θα καταβάλλει στο φορέα υλοποίησης σταδιακά, σύμφωνα με τις υποβαλλόμενες στην Περιφέρεια Ιονίων 
πιστοποιήσεις δαπανών, και με αντίστοιχες ετήσιες εγγραφές στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
(ΚΑΕ:9.8.9.9.02.017.007.001). 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει με την εξάντληση του 

εγκεκριμένου ποσού και πάντως το αργότερο μέχρι 30/7/2018. Δύναται να δοθεί παράτασή της ύστερα από 
συμφωνία και των δύο συμβαλλόμενων μερών.  

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αναλύεται στο Παράρτημα Ι και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της σύμβασης, συμφωνούν στη 

συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης για την εποπτεία της εφαρμογής της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης στα πλαίσια της εφαρμογής της παρ. 2α του Άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’ /2010). 

Η Επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από α) τρεις (3) εκπροσώπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
και β) δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Λευκάδας και δη: 
 Τρεις (3) Εκπροσώπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τους αναπληρωτές τους εκ των οποίων ο ένας (1) 

ορίζεται ως Πρόεδρος, που θα οριστούν με απόφαση του Περιφερειάρχη ιονίων Νήσων. 
 Δύο (2) Εκπροσώπους του Δήμου Λευκάδας με τους αναπληρωτές τους εκ των οποίων ο ένας (1) ορίζεται ως 

Γραμματέας, που θα ορισθούν με απόφαση του Δημάρχου. 
Το αργότερο εντός 5 ημερών από την έναρξη ισχύος της προγραμματικής αυτής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι 

φορείς προτείνουν τους εκπροσώπους τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των 

εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της 
προγραμματικής σύμβασης, 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 
και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων 
της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  

Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα με τον προσφορότερο τρόπο. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται 
υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση τα θέματα που ζήτησαν εγγράφως οι εκπρόσωποι έστω και ενός των 
συμβαλλομένων μερών. 

Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος της Επιτροπής την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση του θέματος της 
ημερήσιας διάταξης. Μπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις υπάλληλο οιασδήποτε ειδικότητας που θα οριστεί από 
την Αρμοδία Διεύθυνση για παροχή πληροφοριών ή γνωμών σχετικά με τα συζητούμενα θέματα. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει στο Δημαρχείο ή στη Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, εφόσον συμφωνήσει η 
πλειοψηφία των μελών της. Τα βιβλία της Επιτροπής τηρούνται και φυλάσσονται στο Δημαρχείο. 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη της. Οι αποφάσεις 
της Επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογημένες και λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε 
περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη του Προέδρου. Το έργο της Επιτροπής παρακολούθησης θα διαρκέσει 
καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης. 

Αν οι αποφάσεις της Επιτροπής παραβαίνουν όρους της Προγραμματικής Σύμβασης είτε παραβαίνουν τους 
κανόνες της επιστήμης και την καλή πίστη, είτε τέλος, δημιουργούν ουσιώδη βλάβη σε κάποιον από τους 
συμβαλλόμενους φορείς, καθώς και σε θέματα που δεν προβλέπονται και δεν ρυθμίζονται στις προαναφερόμενες 
συμβάσεις ο κάθε συμβαλλόμενος φορέας στην Προγραμματική σύμβαση διατηρεί το δικαίωμα αμφισβήτησης της 
απόφασης της Επιτροπής. Οι αποφάσεις της Επιτροπής διατυπώνονται σε πρακτικά και υπογράφονται από όλα τα 
μέλη και τον Γραμματέα. Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για την λειτουργία της Κοινής 
Επιτροπής θα καθορισθούν με αποφάσεις της. 

Τα μέλη της  Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου δεν αμείβονται  για το παραπάνω έργο τους.    
 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο ΡΗΤΡΕΣ 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις από 

οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το  δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των 
αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο  χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της 
πλευράς  του ενός μέρους, έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση  σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.  

 Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της 
παρούσας κατά την εκτέλεση των έργων, εφόσον δεν καταστεί δυνατόν να επιλυθούν από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης, θα υπάγονται στα καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1 Η μη άσκηση δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή 
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καταστάσεων αντιθέτων 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 δικαίωμα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων 
στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την Προγραμματική Σύμβαση. 

2 Η εκτέλεση της σύμβασης αυτής δεν απαιτεί ούτε συνεπάγεται την πρόσληψη προσωπικού. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και την 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 Δικαστήρια αφού όμως εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες εξωδικαστικής 
επίλυσης της διαφοράς από τους συμβαλλόμενους. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ 
Η παρούσα Σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της, υπογράφεται ως ακολούθως 

σε τέσσερα (4) αντίτυπα από τα οποία έκαστος εκ των συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2). 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων          Για τον Δήμο Λευκάδας 
 
 
 

         Ο Περιφερειάρχης       Ο Δήμαρχος 
 
 
 
 Θεόδωρος Γαλιατσάτος     Κωνσταντίνος Χ. Δρακονταειδής 
 
 
 



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. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ 
3.  Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
4. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
5. Διονύσιος-Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
6. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
7. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
8. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
9. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου  
10. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου  
11. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
12. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
13. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
14. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου 
15. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
16. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
17. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου 
18. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εγκρίνει:  
 

 Την αποδοχή του αιτήματος για παράταση της προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή 
Ενότητα Λευκάδας και του Δήμου  Λευκάδας για το έργο «Βελτίωση 
αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού σταδίου Λευκάδας 
‘Πλάτωνας Γρηγόρης’» έως 31/12/2019. 

 Την τροποποίηση του 4ου άρθρου, της σύμβασης  ως ακολούθως: 
«ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος, 
ανέρχεται στις 210.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
και θα βαρύνει την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ως Φορέα 
Χρηματοδότησης. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις 
210.000,00€ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τα έτη 2017 και 
2018, σύμφωνα με την υπ. αρ. 76-08/29-4-2017 (ΑΔΑ ΩΖΙ97ΛΕ-
ΘΞΜ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στο ποσό 
περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να 
εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση. Το παραπάνω ποσό θα 
καταβάλλει στο φορέα υλοποίησης σταδιακά, σύμφωνα με τις 
υποβαλλόμενες στην Περιφέρεια Ιονίων πιστοποιήσεις δαπανών, 
και με αντίστοιχες ετήσιες εγγραφές στον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας (ΚΑΕ:9.8.9.9.02.017.007.001).» 



 Την  εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την 
υπογραφή της τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης και 
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτηθεί για το σκοπό αυτό. 

 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 14-1/19-01-2019   
  
    Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                                      Ο Γραμματέας Π.Σ.  
 
 
 
   Χρήστος Μωραΐτης                                                  Δημήτρης Μπιάγκης 


