
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της με αριθμό 2ης/2019, συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου την Κυριακή  20 Ιανουαρίου 2019 με τηλεδιάσκεψη. 
 
Αριθ. Απόφασης 24-2/2019  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προγραμματική σύμβαση με 
Ναυταθλητικό εκπολιτιστικό Όμιλο Ληξουρίου Ν.Ε.Ο.Λ για τον εκσυγχρονισμό 
-βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του κλειστού γηπέδου 
Ληξουρίου (άρθρο 25, Ν. 4258/2014). 
  
Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα  Κυριακή  20 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. 2736/5/11-01-2019 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. 
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. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου 
12. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου 
13. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
14. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
15. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
16. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
17. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
18. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
19. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
20. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου 



21. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
22. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου 

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  
1. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
2. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
3. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου 
4. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
5. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
6. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
7. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
8. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου 
9. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
10. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γεράσιμου  
11. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου 
12. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου 
13. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ 
14. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου 
15. Σπυρίδων Χαγιάνης (Καμπάνης) του Γερασίμου 
16. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου  
17. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 
18. 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 παρόν ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος, 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 ανάγνωση του καταλόγου προσήλθαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
κ.κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος, Νικόλαος Ποταμίτης του 
Βαπτιστή και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός.  Κατά την 
ανακοίνωση των Ε.Η.Δ. θεμάτων προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 
Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου. Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Ε.Η.Δ. 
προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου. 
Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ. προσήλθε η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή. 

--------Παράλειψη---------- 
Θέμα 6ο  Η.Δ: Προγραμματική σύμβαση με Ναυταθλητικό εκπολιτιστικό Όμιλο 
Ληξουρίου Ν.Ε.Ο.Λ για τον εκσυγχρονισμό -βελτίωση των υπαρχουσών 
εγκαταστάσεων του κλειστού γηπέδου Ληξουρίου (άρθρο 25, Ν. 4258/2014). 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Με την έναρξη της συζήτησης o Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας   εισηγήθηκε τα κάτωθι: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 
 
Δ/νση: Κτίριο Διοικητηρίου,  
28100 Αργοστόλι 
Τηλ. 26713-60530 
Φαξ: 26710-28462  
email: antipin.kef@pin.gov.gr 
 
(Πληροφορίες: Μαζαράκη Κ. 
Τηλ.2671360555) 

 
       Αργοστόλι,   15.01.2019 
       Αρ. Πρωτ.: οικ. 3595/862  
 
       ΠΡΟΣ: 
 
       Περιφερειακό Συμβούλιο     
       Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ - Π.Ε. Κεφαλληνίας 
& Ναυταθλητικού- Εκπολιτιστικού  Ομίλου Ληξουρίου Ν.Ε.Ο.Λ» 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
 

  Ο φορέας μας εισηγείται την αποδοχή  από το Περιφερειακό Συμβούλιο της σύναψης 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ - Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ναυταθλητικού- 
Εκπολιτιστικού  Ομίλου Ληξουρίου Ν.Ε.Ο.Λ» 
  Η  παρούσα Προγραμματική Σύμβαση έχει ως αντικείμενο την πραγματοποίηση εργασιών 
ανακαίνισης –επισκευής  τμημάτων του γηπέδου που χρησιμοποιεί ο Ν.Ε.Ο.Λ  στο Ληξούρι 
Κεφαλλονιάς . 
   Η συνολική δαπάνη της παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 6.392,69 €.  
Το έργο-δράση αφορά τον Τομέα Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού, όπου στις διατάξεις του Ν. 
3852/2010, άρθρο 186,  αρμοδιότητες Περιφερειών, κεφάλαιο Η., όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4258/2014(ΦΕΚ 94 Α ), προβλέπεται ότι :Οι περιφέρειες μπορούν 
να χρηματοδοτούν την κατασκευή, εν όλω ή εν  μέρει, την ανακαίνιση ή την επισκευή αθλητικών 
εγκαταστάσεων που  ανήκουν,  κατά κυριότητα ή κατά χρήση, σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία   
ή  συλλόγους  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι ανωτέρω φορείς μπορούν να  είναι  συμβαλλόμενοι 
στις Προγραμματικές Συμβάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010».  
   Με την παρούσα παρακαλούμε όπως εισαχθεί ως θέμα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η έγκριση της σύναψης 
της Προγραμματικής Σύμβασης,  σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα σχέδιο. Παράλληλα, παρακαλούμε 
όπως , το Περιφερειακό Συμβούλιο εξουσιοδοτήσει τον  Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής 
Σύμβασης . Τέλος, παρακαλούμε όπως οριστούν δύο (2) εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/Π.Ε. 
Κεφαλληνίας & Π.Ε.Ιθάκης με τους αναπληρωτές τους, στην Επιτροπή Παρακολούθησης της συγκεκριμένης 
Σύμβασης ( ένας αιρετός και ένας υπάλληλος ) 
Το πλήρες κείμενο επισυνάπτεται.        
 
                                                                            Ο Αντιπεριφερειάρχης  
                                                                         Π.Ε.Κεφ/νίας & Π.Ε.Ιθάκης  
 
 
 
 
                                                                               Π.Δρακουλόγκωνας  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ: 

 

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ » 

 

 

 

Μεταξύ των συμβαλλομένων: 

 

 

 

 

 

1) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας 

Κεφαλληνίας & Ιθάκης  

2) Ναυταθλητικός –Εκπολιτιστικός Όμιλος Ληξουρίου 
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(Αργοστόλι, …./…/2019) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Στο Αργοστόλι σήμερα, στις ……. …….. 2019, ημέρα ……., οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι: 

 

1. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης, η οποία 

εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται κατά τον νόμο από τον Περιφερειάρχη κ. 

Γαλιατσάτο Θεόδωρο, και 

2.  Ναυταθλητικός-Εκπολιτιστικός Όμιλος Ληξουρίου και χάριν συντομίας Ν.Ε.Ο.Λ. που 

εδρεύει στο Ληξούρι Κεφαλληνίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του 

κ.Βολτέρα Ευάγγελο και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του 

Έργου» 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, άρθρο 186,  αρμοδιότητες Περιφερειών, κεφάλαιο Η. 

Παιδείας-Πολτισμού –Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 

του Ν. 4258/2014(ΦΕΚ 94 Α ), όπου  ορίζεται ότι στις  αρμοδιότητες της Περιφέρειας 

είναι : 

 Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της 

περιφέρειας και των δήμων. 

 Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής 

σημασίας.  

 Η θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της 

ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών, με παράλληλη εποπτεία και 

ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς.  

 Η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό 

τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της 

στους νέους.  

 Η υλοποίηση Αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, 

δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. 

              Οι περιφέρειες μπορούν να χρηματοδοτούν την κατασκευή, εν όλω ή εν              

               μέρει, την ανακαίνιση ή την επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων που   

               ανήκουν,  κατά κυριότητα ή κατά χρήση, σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία   

               ή  συλλόγους  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι ανωτέρω φορείς μπορούν να  

               είναι  συμβαλλόμενοι στις Προγραμματικές Συμβάσεις του άρθρου 100 του ν.  

               3852/2010». 

 

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Δ. 147/10 

(ΦΕΚ Α240), όπως ισχύει 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Τ. Α΄-85/11.04.2012), 
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 , όπως  ισχύουν 

5. Την υπ. Αριθμ. ……………/2019 Απόφαση του Π.Σ. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 

6. Την υπ’ αριθμ Ν0 37 Πράξη του Δ.Σ. του Ναυταθλητικού –Εκπολιτιστικού Ομίλου 

Ληξουρίου ”, 

7. Την υπ. αριθμ. ………../…….-……-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης  Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου , 

8. Την υπ’ αρ. ……………… Απόφαση Έγκρισης Δέσμευσης Πίστωσης   

9. Το καταστατικό του Ναυταθλητικού-Εκπολιτιστικού Ομίλου Ληξουρίου από το οποίο 

αποδεικνύεται ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας αυτού. 

συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 

 

Προοίμιο – Περιεχόμενα 

Η σύμβαση αυτή περιέχει τα εξής κεφάλαια: 

 Σκοπός Αντικείμενο της Σύμβασης (Άρθρο 1)  

 Περιγραφή του έργου (Άρθρο 2) 

 Τρόπος εκτέλεσης των έργων (Άρθρο 3) 

 Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που μελετώνται ή 

εκτελούνται με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση (Άρθρο 4) 

 Επιτροπή παρακολούθησης του έργου (Άρθρο 5)  

 Δαπάνη χρηματοδότηση του έργου (Άρθρο 6) 

 Χρονική Διάρκεια της Σύμβασης (Άρθρο 7)  

 Χρονοδιάγραμμα (Άρθρο 8) 

 Τροποποίηση της σύμβασης (Άρθρο 9)  

 Διαχείριση του έργου (Άρθρο 10) 

 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (Άρθρο 11)  

 Ρήτρες (Άρθρο 12) 

 Ακροτελεύτιο (Άρθρο 13) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός - Αντικείμενο της Σύμβασης 

Η κοινωνική και αθλητική δραστηριότητα του Ναυταθλητικού-Εκπολιτιστικού Ομίλου 

Ληξουρίου ” είναι τεράστια ,με μεγάλη προσφορά προς τη Νεολαία  και  τον Αθλητισμό της 

Πατρίδας μας. Ο όμιλος προκειμένου να αντεπεξέλθει στις “αυξημένες προκλήσεις” και 

“αυξημένες απαιτήσεις” της εποχής μας, προάγοντας και παράγοντας πολιτισμό και 

αθλητισμό, υλοποιεί διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις. Συνεχίζει τις αθλητικές και 

κοινωνικές του δραστηριότητες, διοργανώνοντας αγώνες και άλλες αγωνιστικές εκδηλώσεις, 

Για την υλοποίηση των αθλητικών εκδηλώσεων και την ασφάλεια των αθλητών και του 

κοινού, απαιτείται εκσυγχρονισμός -επισκευή τμημάτων του κλειστού γηπέδου Ληξουρίου  

με την οικονομική στήριξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αναγκαιότητα η οποία αποτελεί 

το σκοπό  της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης . 

 

ΑΡΘΡΟ 2: Περιγραφή του Έργου 



 

4 

Το έργο περιλαμβάνει την επισκευή και ανανέωση των παρακάτω τμημάτων –εξοπλισμού 

του χώρου γύμνασης και αγώνων: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  
Επισκευή του ηλεκτρονικού πίνακα για την διεξαγωγή 
των αγώνων καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης   
Αντικατάσταση καλωδίων στο χώρο του Γυμναστηρίου 
Αντικατάσταση και επισκευή τμήματος του «παρκέ» στο 
αγωνιστικό μέρος του γηπέδου 
Επισκευή τμημάτων στο εσωτερικό του αθλητικού χώρου 
ήτοι αφαίρεση τμημάτων από την τοιχοποιία , επισκευή 
και βάψιμο , λόγω του σεισμού 
Αντικατάσταση του φιλέ στο γήπεδο της πετοσφαίρισης 
σύμφωνα με τις οριζόμενες  προδιαγραφές της εγκυκλίου 
πρωταθλημάτων 
Αντικατάσταση των προστατευτικών των στυλοβατών 
του φιλέ με αντίστοιχα τηρουμένων των προδιαγραφών 
πάχους 5 εκατοστών ύψους 2 μέτρων. Δέσιμο με ιμάντες  
 

  για την εξασφάλιση της ασφάλειας των διαγωνιζομένων που θα συμμετάσχουν στις 

αθλητικές εκδηλώσεις την άρτια διοργάνωση των αθλητικών εκδηλώσεων την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών και την  λειτουργική υποστήριξη των δράσεων του ομίλου. 

  

 

 

Άρθρο 3: Τρόπος εκτέλεσης των έργων 

1. Η Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης θα αναλάβει την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών , με 

την ανάθεση  αυτών, σύμφωνα με  το Ν. 4412/2016. 

2. Ο Αθλητικός όμιλος “Ν.Ε.Ο.Λ ” θα αναλάβει τη συντήρηση του γηπέδου μετά την 

ολοκλήρωσή των αναφερόμενων εργασιών 

 

 

Άρθρο 4: Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που 

μελετώνται ή εκτελούνται με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση 

1. Φορέας υλοποίησης των δράσεων είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & 

Ιθάκης. 

2. «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι η Οικονομική Επιτροπή της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το Π. 7/2013.  

3. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το άρθρο 

176 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 του Ν. 

4071/2012 (ΦΕΚ 85Α΄/11.4.2012) είναι υπεύθυνη για την ανάθεση, καθώς και 

τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών παραλαβής από μέλη της ή ειδικούς 

επιστήμονες, υπαλλήλους της Περιφέρειας ή Δημοσίους υπαλλήλους.  

4. Η συγκρότηση των επιτροπών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 

Ν. 4024/2011(ΦΕΚ Α΄226/2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

Άρθρο 5: Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης 
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Τα συμβαλλόμενα μέρη ,εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της σύμβασης, 

συμφωνούν στη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, για την παρακολούθηση της 

εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης , στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 

100 παρ. 2.α. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/ Α΄/7-06-10) όπως 

τροποποιήθηκε από το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11.4.2012) ρυθμίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωσης οδηγίας 

2009/50/ΕΚ» και ισχύει σήμερα . 

Η επιτροπή παρακολούθησης είναι τριμελής και αποτελείται από : 

1) Από δύο εκπρόσωπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-(Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης), με 

τους αναπληρωτές τους, έναν αιρετό , ο οποίος θα οριστεί πρόεδρος της Επιτροπής κι έναν 

υπάλληλο  

2) Έναν Εκπρόσωπο του Αθλητικού ομίλου “Ν.Ε.Ο.Λ ”, με τον αναπληρωτή του. 

Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης) θα ορισθούν 

με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, και ο εκπρόσωπος του  ομίλου 

“Ν.Ε.Ο.Λ ” θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου. 

 Η Επιτροπή Παρακολούθησης παρακολουθεί την εκτέλεση των έργων και την τήρηση 

των όρων της σύμβασης. Η επιτροπή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της θα κάνει αναφορές 

πορείας εκτέλεσης των έργων και την τήρηση ή/και θα εισηγείται κάθε τι που κρίνει σκόπιμο 

στα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών για την καλύτερη εκτέλεση του 

προγράμματος που προβλέπει η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση και , γενικότερα, για την 

ορθή εφαρμογή της. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του προέδρου , 

με την παρουσία όλων των μελών της οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής θα τηρούνται και φυλάσσονται από 

τον γραμματέα της επιτροπής. 

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

της παρούσας Σύμβασης. 

 

 

 

 

 

Άρθρο 6: Δαπάνη -Χρηματοδότηση του έργου 

 

Η προεκτιμώμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου είναι : 

6.392,69 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα καλυφθεί από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / 

Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. 

Πιο συγκεκριμένα το έργο θα χρηματοδοτηθεί κατά 6.392,69 € από τον Κ.Α.Ε 

989904019010001  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης). 

 

 

Άρθρο 7: Χρονική διάρκεια της σύμβασης 
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1. Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και 

ορίζεται σε 1 έτος. Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να 

παραταθεί με τους ίδιους όρους για 1 ακόμη έτος μετά από σχετική απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, και του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ομίλου “Ν.Ε.Ο.Λ ”, μετά γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

 

Άρθρο 8: Χρονοδιάγραμμα 

Τα έργα του άρθρου 2 θα εκτελεστούν εγκρίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Ν. 4412/2016. Η χρονική διάρκεια του τέλους των εργασιών φαίνεται αναλυτικά στο 

συνημμένο παράρτημα. 

 

 

Άρθρο 9: Τροποποίηση της σύμβασης 

1. Τροποποίηση της Π.Σ. μπορεί να γίνει και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των 

συμβαλλομένων μερών μετά από σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για 

τη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, και του Διοικητικού Συμβουλίου του για τον Ν.Ε.Ο.Λ. 

2. 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 συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ούτε απαλλαγή από υποχρέωσή 

τους ούτε αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται 

ρητά από την παρούσα σύμβαση. 

 

 

Άρθρο 10: Διαχείριση του έργου 

Η Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την 

υλοποίηση των δράσεων που την αφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό της. Επιπλέον θα αναθέσει και εκτελέσει τις δράσεις, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και θα κάνει την προσωρινή και οριστική παραλαβή 

αυτών. 

Το έργο μετά την παραλαβή του θα παραδοθεί προς χρήση στον Ν.Ε.Ο.Λ  για τη 

διαχείριση του. 

 

 

Άρθρο 11: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

1) Η Π.Ε. Κεφαλληνίας & Π.Ε.Ιθάκης αναλαμβάνει την ανάθεση των εργασιών του άρθρου 

2 της παρούσας με Π/Υ 6.392,69 €.  

Για το λόγο αυτό: 

 Θα συντάξει τις προδιαγραφές & προϋποθέσεις για την υλοποίηση των δράσεων  

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου την 

Π.Ε.Κεφαλληνίας & Π.Ε.Ιθάκης. 
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 Θα αναθέσει και εκτελέσει τις δράσεις (σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 

4412/2016). Για το λόγο αυτό θα αξιοποιήσει το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό της 

αρμόδιας Δ/νσης Τουρισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού της ΠΕ Κεφαλληνίας  & 

Π.Ε.Ιθάκης. 

 Μέσω της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής θα κάνει την οριστική παραλαβή αυτού. 

2) Ο Ναυταθλητικός –Εκπολιτιστικός Όμιλος Ληξουρίου « Ν.Ε.Ο.Λ » αναλαμβάνει τη 

παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων μετά το πέρας 

του έργου. 

 

 

Άρθρο 12: Ρήτρες – Επίλυση Διαφορών 

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 ζημιά. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να μεριμνούν για 

τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να προκύπτουν μεταξύ τους από 

την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και 

ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα καθ’ ύλην 

αρμόδια Δικαστήρια της έδρας του Κυρίου του Έργου. 

 

 

Άρθρο 13: Ακροτελεύτιο 

Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της 

υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα  (4) αντίτυπα, πό τα οποία έκαστος των 

συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2). 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Για την  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Π.Ε. 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & Π.Ε.ΙΘΑΚΗΣ 

Για τον 
Ναυταθλητικό –Εκπολιτιστικό Όμιλο 

Ληξουρίου”   
  
  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΛΤΕΡΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

Ενέργειες  Έως  

Προπαρασκευαστικές ενέργειες (εγκρίσεις & υπογραφή προγραμματικης) 28/02/2019 

Διαδικασία ολοκλήρωσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του 

αντικειμένου της παρούσας (υποβολή προσφορών, ανάθεση, σύμβαση) 

31/03/2019 

Υλοποίηση εργασιών 30/04/2019 

Παραλαβή υλικών – πληρωμή αναδόχου 30/12/2019 

Προβλεπόμενη Συνολική διάρκεια Ένα (1) έτος  

 



--------Παράλειψη---------- 
 
 

 Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής 
Δρακουλόγκωνας πρόσθεσε επί της αρχικής εισήγησης  των ορισμό των 
μελών της Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης ορίζοντας την 
Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Σουσσάνα Πεφάνη με αναπληρώτριά της την 
Περιφερειακή Σύμβουλο κ.  Αικατερίνη Βαγγελάτου και τον Περιφερειακό 
Σύμβουλο κ. Ανδρόνικο Βαλλιανάτο  με αναπληρωτή τη του τον Περιφερειακό 
Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Γαλιατσάτο. 
 

--------Παράλειψη---------- 
 
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. Διονύσιος-Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
3. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
4. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
5. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
6. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου  
7. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου 
8. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου 
9. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
10. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
11. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
12. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
13. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
14. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γεράσιμου 
15. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
16. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
17. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων :  

 Εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση με Ναυταθλητικό 
εκπολιτιστικό Όμιλο Ληξουρίου Ν.Ε.Ο.Λ για τον εκσυγχρονισμό -
βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του κλειστού γηπέδου 
Ληξουρίου (άρθρο 25, Ν. 4258/2014). 

 Εγκρίνει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο προγραμματικής 
σύμβασης με Ναυταθλητικό εκπολιτιστικό Όμιλο Ληξουρίου 
Ν.Ε.Ο.Λ για τον εκσυγχρονισμό -βελτίωση των υπαρχουσών 
εγκαταστάσεων του κλειστού γηπέδου Ληξουρίου (άρθρο 25, Ν. 
4258/2014). 

 Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της ανωτέρω 
σύμβασης. 

 Ορίζει ως μέλη της Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης την 
Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Σουσσάνα Πεφάνη με αναπληρώτριά 
της την Περιφερειακή Σύμβουλο κ.  Αικατερίνη Βαγγελάτου και τον 



Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ανδρόνικο Βαλλιανάτο  με αναπληρωτή 
τη του τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Γαλιατσάτο.  

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 24-2/20-01-2019 
  
    Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                                      Ο Γραμματέας Π.Σ.  
 
 
 
   Χρήστος Μωραΐτης                                                  Δημήτρης Μπιάγκης 


