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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

 

 

Μεταξύ  

 

«ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» 

και  

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» 

 

για την Υλοποίηση Της Πράξης :1 

” ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΝΟΛΩΝ ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΡΚΥΡΑ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

                                                             
1  Ως πράξη νοείται το έργο ή ομάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, η πράξη δύναται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα υποέργα 
(τεχνικά έργα ή/και μελέτες ή/και προμήθειες ή/και υπηρεσίες κ.α.), τα οποία θα πρέπει να αποτελούν στο 
σύνολό τους το αντικείμενο της παρούσας. Δεν είναι δυνατή η σύναψη χωριστής προγραμματικής σύμβασης για 
τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων υλοποίησης υποέργου. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ2 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΝΟΛΩΝ» 

Στην Κέρκυρα, σήμερα την ……………(ημερομηνία), μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων : 

1. Του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι. Ν. Αγίου Θεοδώρου Στρατηλάτου Περιβολίου Κέρκυρας, που 

εδρεύει στο ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο 

και Εφημέριο του Ναού κο  Ρέβη Γεώργιο και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν 

συντομίας ως «Κύριος του Έργου»  

 

2. Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Κέρκυρας , που εδρεύει στην Κέρκυρα, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Θεόδωρο Γαλιατσάτο, και ο οποίος θα 

αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης» 

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω 

διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 

1. Το ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –

πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (άρθ. 8 του 

ν.4071/2012- ΦΕΚ 85/Α/2012, άρθ 36 του ν. 4257/2014 - ΦΕΚ 93/Α/2014, άρθ. 74 του ν. 

4483/2017 - ΦΕΚ 107/Α/2017).  

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 

3  αυτού.  

3. Την απόφαση με αριθμό ………… του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι. Ν. Αγίου Θεοδώρου 

Στρατηλάτου Περιβολίου Κέρκυρας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής 

Σύμβασης. 

4. Την αριθμ. ………../2019 απόφαση του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ, με 

την οποία εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Εκκλησιαστικό Συμβουλιο Ι.Ν. 

Ι. Ν. Αγίου Θεοδώρου Στρατηλάτου Περιβολίου Κέρκυρας. 

5. Το Π.Δ.147/23-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Φ.Ε.Κ. 240/Α΄ 27-12-

2010) όπως ισχύει. 

                                                             
2  Το υπόδειγμα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που ένας φορέας «κύριος έργου» αναθέτει σε άλλο 

φορέα (φορέα υλοποίησης – δικαιούχο) την υλοποίηση αντ’ αυτού συγχρηματοδοτούμενης πράξης. 
Kατά περίπτωση δύναται, κατά την κρίση των συμβαλλομένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή 
πρόσθετα άρθρα 
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6. Το ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).(ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016). 

7. Το ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

8. Το ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και 

άλλες διατάξεις». 

9. Το ν.4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Ο Κύριος του Έργου, προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης :  

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΝΟΛΩΝ», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο», προϋπολογισμού 

850.000,00 με Φ.Π.Α., αφορά στην πλήρη συντήρηση και αποκατάσταση του κτιριακού 

συγκροτήματος, ώστε στο Ναό να λειτουργήσει Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης και στα δύο 

βοηθητικά κτίρια να λειτουργήσει Μουσείο Ανάδειξης Τοπικής Πολιτιστικής Παράδοσης.   

Το έργο θα υλοποιηθεί εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων/ Π.Ε. Κέρκυρας, και ειδικότερα στην περιοχή Περιβόλι της Νότιας Κέρκυρας 

συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων της περιοχής και 

συνακόλουθα η τελευταία αντλεί ωφέλεια από την πραγμάτωσή του.  

Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε από το γεγονός 

ότι ο Κύριος του Έργου δεν διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία. Δεδομένου ότι για τον Κύριο του 

Έργου δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση του 

συγκεκριμένου Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 

2014-2020, ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του για 

έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, που απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, τα 

συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 

3614/2007 στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν 

το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.   

 

Δεδομένου ότι: 

 ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και 

επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020,  
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 ο δε Φορέας Υλοποίησης 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 

υλοποίησης του  έργου :  

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΝΟΛΩΝ»  

από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.  

 

Με τη Σύμβαση αυτή, θα υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση της εν 

λόγω πράξης. Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση στο 

φυσικό αντικείμενο και στον τρόπο υλοποίησης της ενταγμένης πράξης χωρίς την έγκριση της 

Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, 

ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου 

έναντι της ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:  

1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών). 

2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 

3. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης για την ένταξη της σε ΕΠ 

4. Θεώρηση ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων – τευχών δημοπράτησης. 

5. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία 

Δημοσίων Συμβάσεων. 

6. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. 

7. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων. 

8. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 
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9. Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Έργου. 

10. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την 

οριστική παραλαβή) .  

11. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και 

οικονομική τεκμηρίωση. 

 

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και 

μελετών, καθώς και παροχής γενικών υπηρεσιών, δια των αρμοδίων οργάνων και του 

προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται 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. Επειδή ο Υπεύθυνος της 

Πράξης είναι ο Πολιτικός Μηχανικός του Κυρίου του Έργου θα λαμβάνει μέρος σε όλες τις 

ενέργειες που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση του Έργου.   

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 
 

2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: 

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση 

του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων 

στοιχείων και πληροφοριών. 

 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη 

διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου 

Προτεινόμενης Πράξης. 

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.  

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με 

οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

 Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την 

προβολή του Έργου.  
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 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του αναλαμβάνοντας 

και μεριμνώντας (λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα) για την ομαλή και 

απρόσκοπτη λειτουργία του. 

 Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία 

με τον Φορέα Υλοποίησης του Έργου. 

 

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο 

συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

σύμβασης. 

 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα 

προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. 

 Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 

 Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου 

Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 

και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και 

στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.  

 Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης 

πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την 

Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.  

 Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών. 

 Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή 

των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό 

πλαίσιο λειτουργίας του. 

 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 εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε 

συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την ετήσια κατανομή πιστώσεων. 

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας 

Υλοποίησης - διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις 

υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του 

Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες 

για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου στο 
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υποέργο 1 οι προπαρασκευαστικές ενέργειες χρηματοδοτούνται για να υλοποιηθούν από 

ανάδοχο. 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

3.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής 

σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Οκτακοσίων Πενήντα Χιλιάδων (850.000,00 €) Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων και 

θα προέλθει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό ή Συγχρηματοδοτούμενο 

Σκέλος). 

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Ε.Π. 

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

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 στον Κύριο του Έργου. 

Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους 

ίδιους όρους, μετά από σχετική εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 5) προς τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα των 

συμβαλλομένων.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την 

επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Κέρκυρα. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:  

 έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής 

με τον αναπληρωτή του  . 

 έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του. 
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 ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 

Περιβολίου, με τον αναπληρωτή του.  

Το αργότερο εντός 20 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης, οι 

συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

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 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 ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως 

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 τακτικά κάθε έξι μήνες και 

έκτακτα 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 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.  
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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 Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των 

τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της 

αρμοδιότητας υλοποίησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

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 Δικαστήρια 

της Κέρκυρας.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο 

των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή: 

Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για 

τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου 

Έργου στο Φορέα Υλοποίησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από 

τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν ορίσει 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. 

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

συνταχθούν από το 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. 

11.3 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

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 τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε 

συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στ…. (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. … ή 

στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης…). 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ι.Ν. / Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 11 
   

 

 
 

 
 
 

 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΝΟΛΩΝ» 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Το κτιριακό συγκρότημα του Ι.Ν. Αγίων Σαράντα που βρίσκεται στο Περιβόλι Κέρκυρας, 

κτίστηκε στις αρχές του 17ου αιώνα και αποτελεί σημαντικό μνημείο για τον τόπο, για την 

αρχιτεκτονική, ιστορική και πολιτιστική του αξία. 

Σύμφωνα με την εντοιχισμένη περιγραφή  που βρίσκεται πάνω από την βόρεια εσωτερική 

είσοδο της εκκλησίας, η ανέγερση έγινε το 1704.  

Αποτελεί χαρακτηριστικό τοπόσημο κτισμένο στο κέντρο του οικισμού που ολοκληρώνει την 

όψη του ιστορικού αστικού μετώπου πάνω στον κεντρικό δρόμο. 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το κτιριακό συγκρότημα του Ι.Ν. Αγίων Σαράντα αποτελείται από τον ναό, δύο μονόροφα 

ενωμένα κτίρια (βοηθητικοί χώροι) και το ελαιοτριβείο που είναι ενωμένο με το καμπαναριό. 

Από την οπίσθια πλευρά βρίσκεται ο περιβάλλον ελεύθερος χώρος. 

Το συνολικό εμβαδό του οικοπέδου ανέρχεται σε 939,66 μ2. 

Ο Ιερός Ναός των Αγίων Σαράντα (εικ. 1) βρίσκεται στο κέντρο του χωριού και ανήκει στον 

τύπο της ξυλόστεγης μονόκλιτης βασιλικής (επτανησιακού τύπου). Οι εσωτερικές διαστάσεις 

του Ναού είναι: μέγιστο μήκος συμπεριλαμβανομένης της κόγχης του Ιερού 14.50μ. Το πλάτος 

είναι: 6.93μ. και το ύψος μέχρι την ουρανία 4.90μ.  

Έχει τρεις εισόδους στο νότιο, βόρειο και δυτικό τοίχο. Οι θύρες του νότιου και βόρειου τοίχου 

είναι τοξωτές με λίθινο περιθύρωμα και γείσο. Η δυτική θύρα είναι ορθογώνια με λίθινο πλαίσιο 

και γείσο. Παλαιότερα κεντρική είσοδος ήταν αυτή του νότιου τοίχου, ενώ σήμερα αυτή του 

δυτικού. Η νότια όψη έχει τρία τοξωτά παράθυρα, ενώ η βόρεια και η δυτική όψη έχουν από 

δύο. Τα αρχιτεκτονικά στοιχεία της βόρειας όψης του ναού υποδεικνύουν ίσως μία παλαιότερη 

του φάση , πιθανόν της αρχικής, από αυτήν των άλλων όψεων.  

Γλυπτός διάκοσμος δεν διατηρείται στον ναό, εκτός από το περίτεχνο λίθινο φράγμα του 

παραθύρου ιερού. Η ουρανία της στέγης αποτελείται από σανίδωμα βαμμένο σε μπλε χρώμα. 

Στην ανατολική πλευρά της και πάνω από το τέμπλο δημιουργείται ελαφρώς θολωτό τμήμα 

εγκιβωτισμένο στη στέγη για να εισέρχεται ο σταυρός με τα λυπητερά.     
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2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) : ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

4. Φορέας λειτουργίας : ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης  

Το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ 

ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» αφορά στην πλήρη συντήρηση και αποκατάσταση του κτιριακού 

συγκροτήματος και του περιβάλλοντος χώρου, ώστε στο Ναό να λειτουργήσει Μουσείο 

Εκκλησιαστικής Τέχνης και στα δύο βοηθητικά κτίρια να λειτουργήσει Μουσείο Ανάδειξης 

Τοπικής Πολιτιστικής Παράδοσης.   

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης 

Πρόκειται για έργο αποκατάστασης που θα υλοποιηθεί σε οικόπεδο εντός του οικισμού Περιβολίου Δ.Ε. 
Κορισσίων Δ. Κέρκυρας.  

 

7. Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός του Έργου αναλύεται ως εξής:  

ΥΠΟΕΡΓΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (σε ευρώ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Ν. 
ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ 850.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 850.000,00 

 

 

8.Διάρκεια υλοποίησης  

ΥΠΟΕΡΓΟ Διάρκεια σε μήνες 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Ν. 
ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ 01/06/2019 - 30/06/2022 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΗΣ 01/06/2019 - 30/06/2022 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ3 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ4 

Έγγραφο / απόφαση 

Φορέας έγκρισης ή 

αδειοδότησης 

Αριθμός πρωτ./ 

ημερομηνία 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                             
3 Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό. 
4Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί, 
πχ τίτλοι ιδιοκτησίες εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ. Σε 
περίπτωση υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο. 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) 

Υπεύθυνος φορέας 

Ενέργεια 

κύριος του έργου φορέας υλοποίησης 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

Απόφαση έγκρισης μελέτης  ΔΤΕ ΠΕΚ 

Έγκριση τευχών δημοπράτησης  ΔΤΕ ΠΕΚ 

Διαδικασία δημοπράτησης  ΔΤΕ ΠΕΚ 

   

   

   

   

 


