
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της με αριθμό 3ης/2019, συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019 στην Κέρκυρα.  
 
Αριθ. Απόφασης 47-3/2019  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προγραμματική σύμβαση 
παραχώρησης χρήσης φορτηγού οχήματος, βάσει του άρθρου 12 του 
Π.Δ.242/1996. 
 
Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα  Σάββατο 9 Φεβρουαρίου  2019 και ώρα 10:00 
συνήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στις 
Αλυκές Ποταμού, 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. 9026/20/01-02-
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. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
10. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου 
11.  Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου  
12. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
13. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου  
14. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
15. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
16. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
17. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
18. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
19. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
20. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
21. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
22. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου 
23. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος  
24. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
25. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 
 



Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
1. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
2. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου 
3. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
4. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου 
5. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γεράσιμου  
7. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου 
8. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ 
9. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου 
10. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
11. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου 
12. Σπυρίδων Χαγιάνης (Καμπάνης) του Γερασίμου 
13. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου 
14. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή 
15. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου 
 
 
 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα (40) 
Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  είκοσι πέντε (25) 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----------- 
 
Κατά τη συζήτηση των επερωτήσεων προσήλθαν η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.  Χρήστος 
Άνθης του Κωνσταντίνου και Διονύσιος Μπάστας του Παύλου. 
 

--------Παράλειψη----------- 
 
Θέμα 14ο  Η.Δ: Προγραμματική σύμβαση παραχώρησης χρήσης φορτηγού 
οχήματος, βάσει του άρθρου 12 του Π.Δ.242/1996. 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Με την έναρξη της συζήτησης ο   Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας   εισηγήθηκε τα κάτωθι:  
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 
 
 
Πληροφορίες: Αικ. Μαζαράκη 
Τηλέφωνο:2671360555 
email: katerina.mazaraki@pin.gov.gr 
 

 
  Αργοστόλι,    5-2-2019 
  Αρ. Πρωτ.: οικ. 9824/2258 
 
           ΠΡΟΣ:  
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 
Διεύθυνση Διοίκησης 
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων 
Για το Περιφερειακό Συμβούλιο 
 

Θέμα:  Εισήγηση έγκρισης ανανέωσης της αριθμ. 92224/21754/27-10-2017  
προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Παραχώρηση χρήσης φορτηγού  
οχήματος, βάσει του άρθρου 12 του Π.Δ 242/1996» μεταξύ της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων – Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και του Δήμου 
Κεφαλλονιάς 
 
Έχοντας υπόψη : 
1.Το γεγονός ότι   δεν  πραγματοποιήθηκαν  τελικά οι απαιτούμενες  προσλήψεις 
προσωπικού , ειδικότητας  οδηγών φορτηγού , που είχαν  προγραμματιστεί  -εντός 
του 2018 - από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας . 
2. Τις  αυξημένες ανάγκες  του Δήμου Κεφαλλονιάς και την μη προμήθεια  - μέχρι  
την ημερομηνία εισήγησης της παρούσης ανανέωσης   της προγραμματικής 
σύμβασης - νέων μηχανημάτων ή φορτηγών  από το Δήμο, μέσω του προγράμματος 
Φιλόδημος του Υπουργείου Εσωτερικών . 
 
Ο φορέας μας εισηγείται την ανανέωση-παράταση της εν θέματι προγραμματικής 
σύμβασης και την παραχώρηση στο Δήμο Κεφαλλονιάς του φορτηγού μάρκας 
IVECO , με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8906 , έως και 31-08-2019.  
 Για το λόγο αυτόν συντάχθηκε το συνημμένο σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, 
όπου περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραχώρησης και 
παρακαλούμε για την έγκρισή του  και την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για 
την υπογραφή της..  
Επίσης παρακαλούμε όπως  επιβεβαιωθούν και για την παρούσα σύμβαση  οι   δύο 
(2) εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/Π.Ε. Κεφαλληνίας με τους 
αναπληρωτές τους για την Επιτροπή Παρακολούθησης , ήτει Γαλιατσάτος Σπυρίδων 
με αναπληρώτρια την Πεφάνη Σουσσάννα και Πανέρης Σταύρος με αναπληρώτρια 
την Μισαηλίδου Σοφία 
Συν. Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης 
 
       Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
        
 
 
            ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ 

  

 
 
 

 



           Αρ. Πρωτ.: οικ.  

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ:  
 

«Παραχώρηση χρήσης φορτηγού οχήματος, βάσει του 
άρθρου 12 του Π.Δ 242/1996 » 

       ( Παράταση της αριθμ. 92224/21754/27-10-2017 προγραμματικής σύμβασης ) 

 
 
 
 

Μεταξύ των συμβαλλομένων: 
 
 
 
 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας 
Κεφαλληνίας 

και 
Δήμου Κεφαλλονιάς 
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Στo  Αργοστόλι σήμερα, στις …………………., ημέρα……………….., οι 
ακόλουθοι συμβαλλόμενοι: 
 
1. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, η οποία 
εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται κατά τον νόμο από τον Περιφερειάρχη 
κ. Γαλιατσάτο Θεόδωρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, και  
2. Ο Δήμος Κεφαλλονιάς, ο οποίος εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται 
κατά το νόμο από το Δήμαρχο κ. Παρίση Αλέξανδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή 
του , 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 100 και 163 παρ. ζ του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4071 /2012 (ΦΕΚ Τ. Α΄-85/11.04.2012), 

3. Το Π.Δ 242 /1996 (ΦΕΚ Τ. Α΄ -179/ 7.8.1996), 

4. Την υπ. αριθμ.  ……………..(ΑΔΑ:……………………..) Απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεφαλονιάς, 

5. Την υπ. αριθμ. ……………………(ΑΔΑ:……………………..) Απόφαση του 

Π.Σ. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,  

6. Την υπ. αριθμ.  ……………………..(ΑΔΑ:………………………….) Απόφαση 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 

με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας της υπ. αριθμ. ………………….απόφασης 

του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν».   

7. Την υπ. αριθμ.  ……………………..(ΑΔΑ:………………………….) Απόφαση 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 

με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας της υπ. αριθμ. ………………….απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου , Δήμου Κεφαλλονιάς».   

8. Το αριθμ. 2/28-01-2019 πρακτικό  της Επιτροπής παρακολούθησης της 

αριθμ. 92224/21754/27-10-2017 προγραμματικής σύμβασης       

συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 
Άρθρο 1ον : Προοίμιο – Περιεχόμενα 
 
 Η σύμβαση αυτή περιέχει τα εξής κεφάλαια: 
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 Προοίμιο - Περιεχόμενα (Άρθρο 1) 
 Αντικείμενο της σύμβασης (Άρθρο 2) 
 Χώρος εργασίας φορτηγού οχήματος (Άρθρο 3) 
 Πόροι-Χρηματοδότηση (Άρθρο 4) 
 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (Άρθρο 5) 
 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (Άρθρο 6) 
 Κοινή Επιτροπή - Επιτροπή παραλαβής και παράδοσης φορτηγού  
      (Άρθρο 7) 
 Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης (Άρθρο 8) 
 Ρήτρες-Τελικές διατάξεις (Άρθρο 9) 

 
 
 Με στόχο: 
 
 Α) Την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Διοικητική Περιφέρεια 
του Δήμου Κεφαλονιάς και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές του Δήμου, που προκύπτουν: 
 
 Από τους σεισμούς που  εκδηλώθηκαν στη Κεφαλονιά, στις 26 Ιανουαρίου 

& 3 Φεβρουαρίου 2014, 
 Από τις αυξημένες μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες που ασκούν οι Δήμοι  

από τις καταργηθείσες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις,  
 Από την ιδιαίτερη γεωμορφολογία του νησιού, 
 Από την έλλειψη οδηγών φορτηγών στη Περιφερειακή Ενότητα (εξαιτίας 

των συνταξιοδοτήσεων και μη έγκρισης νέων προσλήψεων)  
 αλλά και για τη κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κεφ/νιας 

όταν κρίνεται απαραίτητο,  
 
Β) Την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Ε Κεφ/νιας όσον 
αφορά σε εργασίες αρμοδιότητος της αλλά και το γεγονός ότι στην  Π.Ε 
Κεφ/νιας υπάρχει έλλειψη οδηγών φορτηγών,   
 

Θα παραχωρηθεί εκ νέου από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή 
Ενότητα Κεφαλληνίας προς χρήση στον Δήμο Κεφαλλονιάς, χωρίς καταβολή 
μισθώματος,  το με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 8906 φορτηγό όχημα μάρκας 
IVECO, για χρονικό διάστημα ίσο από την υπογραφή της προγραμματικής 
σύμβασης  έως και 31-08-2019 . 

 
Θα παρέχονται – διατίθενται από τον Δήμο Κεφαλλονιάς στην Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, χωρίς χρηματική καταβολή 
οι υπηρεσίες – προσωπικό του άρθρου 2 §Β της παρούσας. 
 

Τα έξοδα καυσίμων – λιπαντικών και ασφάλισης του παραχωρούμενου 
φορτηγού οχήματος θα βαρύνουν το φορέα που τα χρησιμοποιεί ήτοι το Δήμο 
Κεφαλονιάς.  
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Άρθρο 2ον : Αντικείμενο Σύμβασης 
 
 Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά ειδικότερα  

Α) Την από μέρους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής 
Ενότητας Κεφαλληνίας  παραχώρησης προς χρήση στον Δήμο Κεφαλονιάς, 
χωρίς καταβολή μισθώματος, για χρονικό διάστημα ίσο από την υπογραφή της 
προγραμματικής σύμβασης  έως και 31-08-2019 το με αριθμ. κυκλοφορίας  ΚΗΙ 
8906 Φορτηγό όχημα  μάρκας IVECO.  
 
Β)  Την από μέρους του Δήμου Κεφαλλονιάς διάθεση στην Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, χωρίς χρηματική καταβολή για την 
εργασία τους, εργατοτεχνικού προσωπικού και οδηγό φορτηγού για χρονικό 
διάστημα έως και 31-08-2019 για την υλοποίηση άμεσων αναγκαίων ενεργειών 
επισήμανσης και απλών επιδιορθώσεων βλαβών αποκατάστασης προσωρινής 
βατότητας σε στοιχεία του επαρχιακού οδικού δικτύου στα πλαίσια της αναγκαίας 
συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου. Η ανταπόκριση από μέρους του 
Δήμου θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 2 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση 
από τα αρμόδια όργανα της  Π.Ε. Κεφαλληνίας.  
 
Άρθρο 3ον  : Χώρος εργασίας του φορτηγού   
 
 Χώρος εργασίας του φορτηγού ορίζεται αποκλειστικά η διοικητική 
περιφέρεια του Δήμου Κεφαλονιάς και της Π.Ε Κεφ/νιας. 
 
Άρθρο 4ον  : Πόροι – Χρηματοδότηση 
 
 Η απαιτούμενη δαπάνη που θα προκύψει από την παρούσα σύμβαση 
αφορά: 
 

 Τα έξοδα από τη χρήση των Καύσιμων και των λιπαντικών,  θα 
καλυφθούν με πιστώσεις που προβλέπονται στον προϋπολογισμό 
του Δήμου Κεφαλονιάς οικονομικού έτους 2019 από τις οποίες 
καλύπτονται και αντίστοιχες δαπάνες για τα φορτηγά του Δήμου 
Κεφαλονιάς. 

 
 Οι τυχόν συντηρήσεις και επισκευές που θα προκύψουν, θα 

καλυφθούν με πιστώσεις που προβλέπονται στον προϋπολογισμό 
του Δήμου Κεφαλονιάς, οικονομικού έτους 2019 , από τις οποίες 
καλύπτονται και αντίστοιχες δαπάνες για τα φορτηγά του Δήμου 
Κεφαλονιάς. 

 
 
 
Άρθρο 5ον : Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
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 Η υλοποίηση της παρούσας θα αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή της 
από τα συμβαλλόμενα μέρη και θα διαρκέσει  έως και  31-08-2019. 
 
Άρθρο 6ον  : Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
 
Ο Δήμος Κεφαλλονιάς αναλαμβάνει: 
 
 Να χρησιμοποιήσει  το ΚΗΙ 8906 Φορτηγό  όχημα IVECO, αποκλειστικά εντός 

της Διοικητικής αρμοδιότητας του Δήμου Κεφαλονιάς χρησιμοποιώντας το   
προσωπικό του Δήμου. Tο όχημα θα φέρει τα διακριτικά στοιχεία της Π.Ι.Ν. – 
Π.Ε. Κεφαλληνίας. 
 Τον εβδομαδιαίο απολογισμό εργασιών από την αρμόδια υπηρεσία του 

Δήμου Κεφαλονιάς και υποβολή του στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας. 

  Την διάθεση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης του φορτηγού οχήματος με 
οδηγό στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας.  

 Να παραδώσει το ως άνω όχημα μετά τη λήξη της παρούσας στην 
κατάσταση που το  είχε παραλάβει. 

 Τις δαπάνες ασφάλισης του φορτηγού, των καυσίμων και  των λιπαντικών, 
καθώς και της συντήρησης και επισκευής του, ενημερώνοντας ανελλιπώς 
τα βιβλία του φορτηγού.   

 Την έκδοση διαταγών κίνησης του φορτηγού καθώς και οποιονδήποτε 
άλλων εγγράφων, αποφάσεων κλπ. απαιτούνται για την υλοποίηση της 
παρούσας και σύμφωνα με όσα απορρέουν από αυτή και τις συναφείς 
ισχύουσες διατάξεις. 

 Τη συμμετοχή των μελών της Επιτροπής παρακολούθησης της αριθμ. 
92224/21754/27-10-2017 προγραμματικής σύμβασης  στην Επιτροπή του 
άρθρου 7  της παρούσας προγραμματικής σύμβασης  

 
  
                     Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας  
                     αναλαμβάνει: 
 

 Να παραχωρήσει εκ νέου προς χρήση στον Δήμο Κεφαλλονιάς, 
χωρίς καταβολή μισθώματος το φορτηγό όχημα που αναφέρεται 
στο άρθρο 2.  

 
 Να παράσχει στο Δήμο Κεφαλονιάς οποιαδήποτε βοήθεια και 

πληροφορία στα πλαίσια αυτής της σύμβασης για την υλοποίησή 
της. 

 
 Όπου απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών φορέων για την 

υλοποίηση της σύμβασης, να παρεμβαίνει κατάλληλα και να 
συντονίζει τις ενέργειες των μερών προς τους φορείς αυτούς. 
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 . Να συμμετάσχουν  στην παρακολούθηση των όρων της 
παρούσας σύμβασης τα μέλη της Επιτροπής παρακολούθησης της 
αριθμ. 92224/21754/27-10-2017 προγραμματικής σύμβασης   

 
 

 
Άρθρο 7ον  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  

 
 Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης 

παρατείνεται η λειτουργία του οργάνου της αριθμ. 92224/21754/27-
10-2017 προγραμματικής σύμβασης με την επωνυμία «Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το Αργοστόλι.  

 
 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από δύο (2) 

εκπροσώπους της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, με τους 
αναπληρωτές τους και από έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου 
Κεφαλλονιάς με τον αναπληρωτή του  

 
 Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση των 

όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η υποβοήθηση της 
υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης, η επίλυση κάθε 
διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, η διαπίστωση 
δυσλειτουργιών, βλαβών και ζημιών του φορτηγού και εισήγηση για 
επιδιόρθωση κλπ. Η Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την ορθή 
πορεία της εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας και 
παρεμβαίνει με υποδείξεις της για την αντιμετώπιση των 
εντοπιζόμενων προβλημάτων. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την 
παραπομπή όλων των διαφορών, που είναι δυνατόν να 
προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας 
σύμβασης στη διαιτησία. Για όλα τα ανωτέρω κρατούνται πρακτικά 
που κοινοποιούνται άμεσα στα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

 
 Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής είναι ο εκπρόσωπος της 

Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας 
 

 
 Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει στα 

γραφεία, είτε της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, είτε του 
Δήμου Κεφαλονιάς. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της 
ημερησίας διάταξης. 

 
 
Άρθρο 8ον  : Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης 
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 Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται αμέσως μετά την 
υπογραφή της παρούσης , έως και 31-08-2019). Ο παραπάνω χρόνος δύναται 
να παραταθεί με σχετική απόφαση και των δύο συμβαλλομένων μερών. 
 
Άρθρο 9ον  : Ρήτρες-Τελικές Διατάξεις 
 

 Σε περίπτωση μη τηρήσεως των όρων της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης από το Δήμο Κεφαλονιάς, τούτος 
υποχρεούται να επιστρέψει στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – 
Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας το υπ. αριθμ. ΚΗΙ 8906 
φορτηγό IVECO.  

 
 Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν 

αναγνωρίζεται χωρίς να εγκρίνεται και να υπογράφεται από τους 
νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, μετά από 
αιτιολογημένη εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 
 Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από 

οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων 
αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση αυτή από 
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή 
απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων σε 
συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα 
Προγραμματική Σύμβαση. 

 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα 
μέρη και προς απόδειξη, αφού αναγνώστηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε 
τρία (3) Πρωτότυπα και κάθε μέρος λαμβάνει από ένα (1). 
 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

  
 
 
 
 

ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
 
 



--------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. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ  
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
4. Διονύσιος-Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
5. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
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. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
13. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
14. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
15. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
16. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
17. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
18. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος  
19. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 

 
--------Παράλειψη---------- 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων 

 Εγκρίνει την ανανέωση-παράταση της εν θέματι προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ 
Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Δήμου Ιθάκης και την 
παραχώρηση στο Δήμο Κεφαλονιάς του φορτηγού μάρκας IVECO , 
με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8906 , έως και 31-08-2019.  

 Εγκρίνει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο προγραμματικής 
σύμβασης παραχώρησης χρήσης φορτηγού οχήματος, βάσει του 
άρθρου 12 του Π.Δ.242/1996, μεταξύ των συμβαλλομένων 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας 
και Δήμου Κεφαλληνίας. 

 Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της ανωτέρω 
σύμβασης. 

 Επιβεβαιώνει ως εκπρόσωπους της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων/Π.Ε. Κεφαλληνίας στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 
ανωτέρω σύμβασης τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα 
Τουρισμού με αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. 
Σουσσάνα Πεφάνη και τον κ. Σταύρο Πανέρη, Τ.Ε. Μηχανικών Α΄ 
βαθμού, προϊστάμενο του τμήματος Εργαστηρίων της Δ/νσης 
Τεχνικών έργων, με αναπληρώτριά του την κ. Σοφία Μισαηλίδου, 



Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄, προϊστάμενη του τμήματος 
Κτιριακών και Υδραυλικών έργων.  

  
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 47-3/09-02-2019  
  
    Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                                      Ο Γραμματέας Π.Σ.  
 
   Χρήστος Μωραΐτης                                                  Δημήτρης Μπιάγκης 


