
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/2019, συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου την Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 με τηλεδιάσκεψη.  
 
Αριθ. Απόφασης: 108-10/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Σχεδίου 
Προγραμματικής σύμβασης για το έργο “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ”     προυπ.60.000,00 €. 
 
Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. 
συνήλθαν στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών  Ενοτήτων ως  
εξής:  
ΚΕΡΚΥΡΑ :Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές 
Ποταμού)  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ:  Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλλιάνου, 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο  - 21ης Μαΐου 
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο - Αντ. Τζεβελέκη 
 
συνήλθαν τα  μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας  Ιονίων 
Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και 
ανακηρύχθηκαν με την υπ΄ αριθμ.827/2014 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Κέρκυρας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 37647/35/3-05-
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 του Π.Σ. 
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
4. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
5. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
6. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
7. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
8. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
9. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου 
10. Κωνσταντίνος Γκούσης του Θεοδώρου 
11. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
12. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου 
13. Πατρίτσια Ντούττο - Σαμοΐλη του  Κάρλο – Άλντο 
14. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου  
15. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
16. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
17. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
18. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
19. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 



20. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
21. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
22. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
23. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
24. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 

 
Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

1. Δημήτριος Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ. 
2. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη 
3. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου 
4. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
5. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
6. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου 
7. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
8. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου 
9. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου 
10. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου 
11. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ 
12. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου 
13. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου 
14. Σπυρίδων Χαγιάνης (Καμπάνης) του Γερασίμου 
15. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου 
16. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου 
17. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή 
 
 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα 
(41) Περιφερειακών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες είκοσι τέσσερεις  (24) 
και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
                                    

--------Παράλειψη----------- 
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόν ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος,η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος, ο 
Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς και ο 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής 
Δρακουλόγκωνας. 

--------Παράλειψη----------- 
 
Μετά την εκφώνηση του καταλόγου προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 
Γεώργιος Τσιλιμιδός.  
Κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος  προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 
Γεώργιος Καλούδης.  
 

--------Παράλειψη----------- 
 
Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος 
Μωραϊτης, λόγω απουσίας του Γραμματέα του Π.Σ. κ. Δημητρίου Μπιάγκη 
κάλεσε την Αντιπολίτευση να προτείνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να 
εκτελέσει καθήκοντα Γραμματέα. Προτάθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 



Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου. Καθήκοντα Γραμματέα του 
Περιφερειακού Συμβουλίου εκτελεί ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος 
(Τάσος) Σαλβάνος. 
 
                                       --------Παράλειψη----------- 
 
Θέμα 5ο  Η.Δ: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης για το έργο 
“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ”     προυπ.60.000,00 €. 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

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

                                                                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                         
ΓΕΝ/ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                             
Ταχ. Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ                                        
Ταχ. Κωδ.   : 31100                   
FAX           : 2645360765                                               
Πληροφ.    : Π. Κομποτιάτης  
Τηλέφωνο  : 2645360760         
Email         : pkobotiatis@pin.gov.gr         

 Λευκάδα 15-04-2019   
Αριθ. Πρωτ. οικ: 32574/4781                
 
ΠΡΟΣ:   
1. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Λευκάδας 
    mail: dltl@lefkada.gov.gr 
    ΕΝΤΑΥΘΑ 
2. Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου  
   Ιονίων Νήσων   
  Αλυκές Ποταμού Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα 
ΚΟΙΝ:.  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη   
Ενταύθα 
             
 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης για το έργο “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ” προυπ. 60.000,00 €. 
 
     Σας διαβιβάζουμε Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο του θέματος και 
παρακαλούμε για την έγκρισή του.  

   
                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                           Ο Δ/ντης   
   
 
                                                                                   Ευάγγελος Μοσχονάς 
                                                                                  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α’  
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ   
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                                                                                                                                              
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝ 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
 

Μεταξύ 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» 
Και 

 

«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ» 
για το Έργο 

 

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ » 

 
ΛΕΥΚΑΔΑ 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
 

Στη Λευκάδα, σήμερα την …………………, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων : 
1. Του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας , που εδρεύει στη Λευκάδαι, όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελο Χαλικιά ή το 
νόμιμο αναπληρωτή του και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος 
του Έργου». 
2. Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας (ΠΕΛ), που 
εδρεύει στη Λευκάδα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Θεόδωρο Γαλια-
τσάτο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν 
συντομίας «Φορέας Υλοποίησης» 
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω δια-
τάξεις 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) και ειδικότερα το άρθρο 100 
αυτού. 
2. Το Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240/τ.Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νή-
σων, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 4083/β/23-11-2017. 
3. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/27.12.2010) «Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.»  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
5. Τις διατάξεις του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90/18-4-2013) 
6. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτο-
διοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ ΕΚ». 
7. Το ΦΕΚ 124/6-07-2016 τεύχος Α.Α.Π. “Εξομοίωση χώρου, με χερσαία και θαλάσσια ζώνη λιμένα 
της λιμενικής εγκατάστασης Βασιλικής Λευκάδας”.  
8. Την υπ. αρ. ……………..απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, με την οποία 
εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, 
9. Την υπ. αρ. ……………………………..απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, με 
την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 
10. Την υπ. αρ. ……………..απόφαση έγκρισης ελέγχου νομιμότητας της Αποκ/νης Διοίκησης 
Πελ/σου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου των αποφάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. 
11. Την υπ. αρ. ……………..απόφαση έγκρισης ελέγχου νομιμότητας της Αποκ/νης Διοίκησης 
Πελ/σου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου των αποφάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας. 
 
Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Ο Κύριος του Έργου προγραμματίζει την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», η οποία θα αναφέρεται στο 
εξής χάριν συντομίας «το Έργο». 
Το έργο αφορά την, Σύνταξη μελέτης, Δημοπράτηση, υλοποίηση.  
Επισημαίνεται ότι το έργο είναι ιδιαίτερης σημασίας για την Δ.Κ. Βασιλικής Λευκάδας.   
Επειδή έχει διαπιστωθεί υποσκαφή του Λιμενοβραχίονα στο παλιό λιμάνι της Βασιλικής, με συ-
νέπεια να υπάρχει κίνδυνος ευστάθειας θα εκτελεστεί έργο για την επισκευή του. Με 
δεδομένη δε τη συνεχώς αυξανόμενη εξάρτηση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας από 
τον τουρισμό και κυρίως από τον θαλάσσιο τουρισμό, είναι προφανές ότι θα υπάρξουν πολύ 
σημαντικά οφέλη από την ανωτέρω επισκευή για την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης 
περιοχής. 
 
Δεδομένου ότι: 
Α. 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 
κείμενες διατάξεις. 
Β. 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 25 του 
Ν.2971/2001, 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 εκπόνηση της μελέτης, η 
δημοπράτηση, η εκτέλεση του έργου, για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα 
Υλοποίησης. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας 
σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου να 
εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες: 
1. Εκπόνηση μελέτης. 
2. Δημοπράτηση του Έργου 
3. Επίβλεψη – εκτέλεση του Έργου. 
4. Παρακολούθηση χρηματοροών κατά την εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογι-
σμού του Έργου. 
5. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του. 
6. Παράδοση του Έργου στον Κύριο του Έργου. 
Ο Φορέας Υλοποίησης δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα κα-
θήκοντα όπως αυτά προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με 
την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του 
Έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 
 
3.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: 
α) Να παραχωρήσει την χρήση του κατάλληλου χώρου (σύμφωνα με τις υφιστάμενες 
προδιαγραφές) εντός του λιμένα που είναι απαραίτητος για την υλοποίηση του έργου. 
β) Η παραχώρηση της χρήσης του χώρου θα είναι χρονικής διάρκειας σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα του έργου όσης απαιτηθεί. 
γ) Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το τεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίη-
ση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων 
και πληροφοριών. 
δ) Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο 
δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου. 
ε) Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη 
διάθεσή του. 
στ) Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμ-
φωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. 
ζ) Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με 
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 
η) Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή 
του Έργου. 
 
3.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 
α) Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη πα-
ρούσα προγραμματική σύμβαση. 
β) Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τ’ απαραίτητα και ανάλογα προ-
σόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. 



γ) Να συνεργαστεί και να ενημερώνει τον Κύριο του Έργου για την πρόοδο και την εξέλιξη 
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου. 
δ) Να προβεί στις ενέργειες για την προσήκουσα ανάθεση και την υπογραφή της σύμβασης, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του. 
ε) Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τις εργασίες, να τα παραλαμβάνει βάσει της σχετικής σύμ-
βασης και των κείμενων διατάξεων. 
στ) Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλ-
λογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων. 
ζ) Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
Ως φορέας εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα η 
Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης 
ανέρχεται στο ποσό των: 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει το 
ΠΔΕ έργα σεισμού.  
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η πα-
ρούσα σύμβαση. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Οι συμβαλλόμενοι του αντικειμένου της Σύμβασης και διαπιστώνοντας την ανάγκη για την 
όσο το δυνατόν ταχύτερη λήψη αποφάσεων, αποφασίζουν όπως ορισθεί Κοινή Επιτροπή 
Εποπτείας και Παρακολούθησης. 
Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μελών, οι οποίοι θα 
οριστούν από τους νομίμους εκπροσώπους των φορέων και θα είναι: 
- Δύο (2) εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
- Ένας (1) εκπρόσωπος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. 
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων τον οποίο θα 
έχει προηγουμένως ορίσει ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων. 
Η Επιτροπή συνεδριάζει όποτε κρίνει, για τη διαπίστωση της πορείας του έργου.  
Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα 
Ημερήσιας διάταξης. 
Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα όταν προκύψει θέμα ή ζητηθεί από δύο του-
λάχιστον μέλη της, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία. Ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει 
σε μέλος, ή μέλη της επιτροπής την εισήγηση θέματος της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί επίσης 
να καλεί στις συνεδριάσεις τα αρμόδια τεχνικά στελέχη των δύο φορέων καθώς και 
οποιονδήποτε κρίνει σκόπιμο για παροχή πληροφοριών ή απόψεων σχετικά με τα 
συζητούμενα θέματα. 
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, 
καθορίζονται με αποφάσεις της. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
ΡΗΤΡΕΣ 
Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται από κοινού για την ορθή και πιστή εφαρμογή της πα-
ρούσας σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που 
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον άλλο 
το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε 
περίπτωση αρνήσεως ή 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 η αποθετική ζημιά. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 



Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων για θέματα που αναφέρονται στην ερ-
μηνεία και εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται από την Επιτροπή Εποπτείας, Παρα-
κολούθησης. Η απόφαση στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι ομόφωνη, αλλιώς αναβάλλε-
ται για μια φορά κατά την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής η λήψη απόφασης ώστε να επι-
τευχθεί ομοφωνία. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό υπερισχύει η πλειοψηφούσα γνώμη των με-
λών της Επιτροπής. Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμη-
νεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των 
Δικαστηρίων της Λευκάδας. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται 
μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 
Οποιαδήποτε αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα ή τον προϋπολογισμό της Προγραμματικής 
Σύμβασης πρέπει να υποβάλλεται για παροχή σύμφωνης γνώμης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 2971/2001. 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, από τα 
οποία έλαβε κάθε συμβαλλόμενος από ένα. 
 
 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
 
 
 
   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ                                       ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ  
 
 
 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς 
συμπλήρωσε στην εισήγηση τα μέλη της κοινής επιτροπής παρακολούθησης 
του έργου ορίζοντας τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρο 
Χαλικιά με αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Θεόδωρο Βερύκιο 
και την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Λουκία Κατωπόδη με αναπληρωτή της τον 
Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Πραξιτέλη Σούνδια.  
 

--------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. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
3. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
4. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
5. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 



6. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
7. Κωνσταντίνος Γκούσης του Θεοδώρου 
8. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
9. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου 
10. Πατρίτσια Ντούττο - Σαμοΐλη του  Κάρλο – Άλντο 
11. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου  
12. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
13. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
14. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
15. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
16. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
17. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
18. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 
 

--------Παράλειψη-------- 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
  Tο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων :  

 Εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση για το έργο “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ”             προυπ.60.000,00 €.  

 Εγκρίνει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο προγραμματικής 
σύμβασης για το έργο “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ”  προυπ.60.000,00 €.  

 Ορίζει ως μέλη της Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης τον 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρο Χαλικιά με 
αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Θεόδωρο Βερύκιο 
και την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Λουκία Κατωπόδη με 
αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Πραξιτέλη Σούνδια.  

 
   
 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. Αριθμό: 108-10/13.05.2019   
  
    Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                                    Ο Γραμματέας Π.Σ. 
  
 
   Χρήστος Μωραΐτης                                  Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος 


