
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2019, έκτακτης συνεδρίασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Αυγούστου 2019 με τηλεδιάσκεψη. 
 
Αριθ. Απόφασης 151-15/2019  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύναψη Προγραμματικής 
Συμβάσεως με Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αθανίου για έναρξη των διαδικασιών 
αναθέσεως της Τεχν. Βοήθειας με τίτλο «Υπηρεσία Τεχν. Βοήθειας στην 
αποκατάσταση πέντε (5) διατηρητέων εκκλησιών στους οικισμούς Αθανίου-
Δραγάνου-Κομηλιού» προϋπ. 73.800,00 €. 
 
Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα  Σάββατο 10 Αυγούστου 2019 και ώρα 10:00 
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 
 
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. 68159/46/08-08-2019 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. Στασινόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη Αντιπρόεδρος 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. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου 
10. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
11. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου 
12. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
13. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
14. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
15. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
16. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
17. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
18. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου 



19. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου 
20. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ 
21. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
22. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 

 
Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

1. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ 
2. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου 
3. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου 
4. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου 
5. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου 
6. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
7. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
8. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου 
9. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
10. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου 
11. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου 
12. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
13. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου  
14. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου 
15. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
16. Σπυρίδων Χαγιάνης (Καμπάνης) του Γερασίμου 
17. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή 
18. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου 
19. Πατρίτσια Ντούττο - Σαμοΐλη του  Κάρλο – Άλντο 
 

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 και  
ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε  Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας. 
  

--------Παράλειψη----------- 
 

Μετά την εκφώνηση του καταλόγου προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 
Σπυρίδων Σπύρου. 

--------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. 
Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός. Καθήκοντα Γραμματέα του Περιφερειακού 
Συμβουλίου εκτελεί ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης (Τάκης) 
Μεταλληνός. 

 
 

--------Παράλειψη----------- 
 



Με την έναρξη της συζήτησης ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. 
Θεόδωρος Χαλικιάς ενημέρωσε το σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι ο 
τίτλος του 7ου  θέματος της πρόσκλησης ¨ Έγκριση  Σύναψης 
Προγραμματικής Συμβάσεως για εκκίνηση των διαδικασιών αναθέσεως της 
Τεχν. Βοήθειας με τίτλο «Υπηρεσία Τεχν. Βοήθειας στην αποκατάσταση πέντε 
(5) διατηρητέων εκκλησιών στους οικισμούς Αθανίου-Δραγάνου-Κομηλιού» 
προϋπ. 73.800,00 Ευρώ¨ αναφέρεται σε τρεις Προγραμματικές Συμβάσεις και 
για το λόγο αυτό εισηγήθηκε να συζητηθούν σαν τρία ξεχωριστά θέματα. 
 

 
--------Παράλειψη----------- 

 
Θέμα 7ο  Η.Δ: Σύναψη Προγραμματικής Συμβάσεως με Ι.Ν. Κοιμήσεως 
Θεοτόκου Αθανίου για έναρξη των διαδικασιών αναθέσεως της Τεχν. 
Βοήθειας με τίτλο «Υπηρεσία Τεχν. Βοήθειας στην αποκατάσταση πέντε (5) 
διατηρητέων εκκλησιών στους οικισμούς Αθανίου-Δραγάνου-Κομηλιού» 
προϋπ. 73.800,00 €. 
 
 
 
Με την έναρξη της συζήτησης  ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. 
Θεόδωρος Χαλικιάς  εισηγήθηκε τα κάτωθι:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Tαχ. Δ/νση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ, Κωδ. : 31100
Πληρ.       : Ε. Μοσχονάς
Τηλ.         : 2645360770

Λευκάδα,   05 – 08 - 2019

Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 68098/10270/Φ. Τεχ. Βοήθεια Νο 6

ΠΡΟΣ :
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π.Ι.Ν. 

      Αλυκές Ποταμού Κέρκυρα 49 100
      (υπ’ όψιν Περ/κού Συμβουλίου)

ΘΕΜΑ: Σύναψη Προγραμματικής Συμβάσεως με Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αθανίου για έναρξη των

διαδικασιών αναθέσεως της Τεχν. Βοήθειας με τίτλο «Υπηρεσία Τεχν. Βοήθειας στην αποκατάσταση

πέντε (5) διατηρητέων εκκλησιών στους οικισμούς Αθανίου-Δραγάνου-Κομηλιού» προϋπ. 73.800,00 €.

     Σας αποστέλλουμε σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ και του ΝΠΔΔ Ενορία Ι.Ν.

Κοιμήσεως  Θεοτόκου  Αθανίου,  η  οποία  συμπεριλαμβάνεται  στο  έργο  ΣΑΕΠ  022  «Αποκατάσταση

ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές ΠΕ Λευκάδας-ΠΕ Κεφαλληνίας-ΠΕ Ιθάκης» με

ΚΕ 2015ΕΠ02200006 και παρακαλούμε για την έγκρισή του. Το ποσό που αντιστοιχεί στην ανωτέρω

Πρ. Σύμβαση θα υπολογισθεί από την αντίστοιχη προεκτιμώμενη αμοιβή της Τεχνικής βοήθειας.  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Σχέδιο Προγρ/κής Σύμβασης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΧΑ,Τμ. Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων

Ο Δ/ντής Τ.Ε. Π.Ε. Λευκάδας

Ευάγγελος Μοσχονάς
                Πολ/κός Μηχ/κός ΠΕ/Αόβ 
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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ιερός Ενοριακός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Αθανίου Λευκάδος»

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                             Για την 

"Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας στην 

αποκατάσταση ζημιών πέντε (5) διατηρητέων 

εκκλησιών στους οικισμούς Αθανίου-Δραγάνου- 

Κομηλιού» 



                                     ΛΕΥΚΑΔΑ    2019
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 της ΠΙΝ  Με το Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ιερός  Ενοριακός  Ναός  Κοιμήσεως  της  Θεοτόκου  Αθανίου 

Λευκάδος»

Στη Λευκάδα  σήμερα στις ………………………………….2019 οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι:

1. Η Περιφέρεια  Ιονίων  Νήσων, νόμιμα  εκπροσωπούμενη  από  τον 
Περιφερειάρχη  κ.  Θεόδωρο  Γαλιατσάτο,  ειδικά  εξουσιοδοτημένο  για 
την  υπογραφή  της  παρούσας  Προγρ.  Σύμβασης  με  την  υπ'  αριθ. 
………………………  Απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Ιονίων 
Νήσων με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα και θα αποκαλείται εφ’ εξής 
χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης - Χρηματοδότησης».

2. Το  Ν.Π.Δ.Δ.  με  διακριτικό  τίτλο  «Ιερός  Ενοριακός  Ναός  Κοιμήσεως 
Θεοτόκου Αθανίου Λευκάδος» που εδρεύει στο  Αθάνι Λευκάδος, όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ιερέα Κων/νο Κατωπόδη

έχοντας υπ’ όψιν :

1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ).», όπως ισχύει.

2. Τον  Ν.  3028/2002  (ΦΕΚ  153/Α/28.6.2002)  «Για  την  προστασία  των 
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως ισχύει.

3. Τα άρθρα 100 και 194 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/A/D7-06-2010)  «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν

4. Το Π.Δ 147/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 
240 Α΄ /27- 12-2010), όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 4083 Β΄/23-11-
2017 και ισχύει.

5. Το Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) "Όργανα που αποφασίζουν 
ή  γνωμοδοτούν  και  λοιπές  σχετικές  ρυθμίσεις  σε  θέματα  έργων, 
μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών.

6. Τον  Ν.  3861/2010  (Α'  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την 
υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών, 
διοικητικών και  αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

7. Τον Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

8. Τον  Ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85^ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει



9. Τον  Ν.  4281/2014  (Α'  160)  «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της 
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

10. Την χρηματοδότηση του ανωτέρω υποέργου της Π.Ε. Λευκάδας 
προϋπ.  73.800,00 Ευρώ από πιστώσεις  Π.Δ.Ε.  –  1η Τροπ.  Προσχεδίου 
Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2019 σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 34-
3/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων πρακτικό 
3, Θέμα 1ο.

11. Την υπ’ αρίθμ. ………… Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
μετά  από  την  υπ'  αριθ.  ………………………………………εισήγηση  του 
Αντιπεριφερειάρχη  Λευκάδος  για  την  σύναψη  και  την  αποδοχή  των 
όρων  της  παρούσης  και  τον  ορισμό  εκπροσώπου  του  με  τον 
αναπληρωτή  του  για  την  συμμετοχή  στην  Κοινή  Επιτροπή 
Παρακολούθησης του άρθρου 7 της Π.Σ.

12. Την με αριθμό 2 (δύο) Απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου 
του  ΝΠΔΔ  «Ιερός  Ενοριακός  Ναός  Κοιμήσεως  Θεοτόκου  Αθανίου 
Λευκάδος» που εδρεύει στο Αθάνι Λευκάδος περί αποδοχής των όρων 
της παρούσης και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή της με τον 
αναπληρωτή  του  για  την  συμμετοχή  στην  Κοινή  Επιτροπή 
Παρακολούθησης του άρθρου 7 της Π.Σ.

13. Το υπ’ αρίθμ. 859/05-07-2019 έγγραφο της Ιεράς Μητροπόλεως 
Λευκάδος & Ιθάκης 

14. Η  υπ’  αρίθμ.  55331/22868/02-07-2019  Απόφαση  περί 
τροποποίησης  (7η)  της  έγκρισης  διάθεσης  πίστωσης  και  ορισμός 
υπολόγου  έργου  ΣΑΕΠ  022»Αποκατάσταση  ζημιών  που  προκλήθησαν 
από  σεισμούς  στις  υποδομές  ΠΕ  Λευκάδας  –  ΠΕ  Κεφαλληνίας  –  ΠΕ 
Ιθάκης» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.

15. Την  με  αριθμό  ………………………….  (ΑΔΑ:……………………….) 
Απόφαση  ελέγχου  νομιμότητας  της  αρ.  ………………..  απόφασης  του 
Περιφερειακού  Συμβουλίου  Ιονίων  Νήσων  από  την  Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση .

16. To αρίθμ. 29431/4318/03-04-2019 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΕ Λευκάδος 
με αίτημα για ορισμό εκπροσώπων των ΝΠΔΔ των Ενοριακών Ναών.

17. Tην  ανάγκη  εκτέλεσης  έργων  αναστήλωσης  –  επισκευής  – 
αποκατάστασης σε εκκλησίες που έχουν πληγεί από τον ισχυρό σεισμό 
της 17/11/2015 στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο  «Υπηρεσία Τεχνικής 
Βοήθειας στην Αποκατάσταση ζημιών πέντε (5) διατηρητέων 

               Εκκλησιών στους oικισμούς Αθανίου – Δραγάνου – Κομηλιού Π.Ε. 
Λευκάδας ».

                   20. Το αρίθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΙΤ/205031/14416/1975/19-06-2019 

έγγραφο της            

                          Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλ/νίας & Λευκάδος             

         21. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει από την Παρούσα Προγραμματική 

Σύμβαση δαπάνη σε 

                           βάρος των πιστώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. του Ενοριακού Ναού.
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                               συμφωνούν και συναποδέχονται τα 
παρακάτω:

                                                                        ΑΡΘΡΟ 1

    Προοίμιο - Περιεχόμενο Σύμβασης

1.     Η  παρούσα  Σύμβαση  είναι  Προγραμματική  Σύμβαση  Πολιτιστικής 

Ανάπτυξης και στηρίζεται

       στις διατάξεις του άρθρου 100 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα και

       του άρθρου 225 του Ν.3463/06.

                  Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση:
 α) Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ως Φορέας Υλοποίησης - Χρηματοδότησης 

των  απαιτούμενων  μελετών  και  παρεχόμενων  υπηρεσιών  επιστημονικής 

και  τεχνικής  υποστήριξης  στο  πλαίσιο  του  αντικείμενου  της  παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης, 

 β)  το Ν.Π.Δ.Δ.  «Ιερός  Ενοριακός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου  Αθανίου 

Λευκάδος» που εδρεύει στο Αθάνι , ως Κύριος του έργου όσον αφορά τους 

Ιερούς  Ναούς  Της  Κοιμήσεως  της  Θεοτόκου  Αθανίου  και  της  Αγίας 

Παρασκευής

        ii.  Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιλαμβάνει τις διατάξεις και 

τις διαδικασίες που 

              ισχύουν για την εκτέλεση της παρούσας και συγκεκριμένα:

1. το προοίμιο και το περιεχόμενο της σύμβασης (Άρθρο 1)

2. το αντικείμενο της σύμβασης και το περιεχόμενο των εργασιών 

(Άρθρο 2)

3. τη διάρκεια τη σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των 

εργασιών (άρθρο 3)

4. τα σχετικά με τον τρόπο ανάθεσης των απαιτούμενων εργασιών και 

τη λήψη των

       σχετικών εγκρίσεων ( Άρθρο 4)

5. τον προϋπολογισμό και την πηγή χρηματοδότησής της σύμβασης 

(Άρθρο 5)

6. τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (Άρθρο 6)

7. την συγκρότηση και τις αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής 

Παρακ/θησης (Άρθρο 7)

8. τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής (Άρθρο 

8)
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9. τις ρήτρες (Αρθρο 9)

10.τις μεταβατικές διατάξεις (Αρθρο 10)

11.τις τελικές ρυθμίσεις (Άρθρο 11)

                                                                     ΑΡΘΡΟ 2

                            Αντικείμενο της σύμβασης - Περιεχόμενο εργασιών

     Το  αντικείμενο  της  παρούσας  Προγραμματικής  Σύμβασης  είναι  η 
υλοποίηση  των  απαιτούμενων  μελετών  για  την  αναστήλωση  –  επισκευή  – 
αποκατάσταση των εκκλησιών που έχουν βλάβες από τον σεισμό της 17-11-
2015  στην  Λευκάδα.  Συγκεκριμένα  συμπεριλαμβάνεται  ο  Ιερός  Ναός  της 
Αγίας  Παρασκευής Αθανίου που  κατέρρευσε  και  ο  Ιερός  Ναός  Αγίου 
Κοίμησης Θεοτόκου Αθανίου .

Θα εκπονηθούν μελέτες επισκευής- αποκατάστασης εκ των οποίων η 
αρχιτεκτονική και η στατική θα λάβουν (πλην της Αγ. Παρασκευής) 
έγκριση  από  την  αρμόδια  ΕΦΟΡΕΙΑ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  - 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ.  σύμφ. με το 20΄σχετικό.

 
ΑΡΘΡΟ 3

                                     Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

1.    Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται συνολικά σε δώδεκα 

(12) μήνες. 

       Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της.  Σε αυτό το 

χρονικό διάστημα    

       θα εκτελεστούν οι απαιτούμενες εργασίες.

i. Η διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης μπορεί να παραταθεί 

μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης, χωρίς αύξηση του φυσικού και του 

οικονομικού  αντικειμένου,  αποκλειστικά  για  λόγους  που  αφορούν  την 

ολοκλήρωση του αντικειμένου της. Η παράταση δίδεται με κοινή έγγραφη 

συμφωνία  των  συμβαλλομένων  μερών,  μετά  από ειδικώς  αιτιολογημένη 

εισήγηση  της  Κοινή  Επιτροπής  Παρακολούθησης  του  άρθρου  7  της 

παρούσης.

 ΑΡΘΡΟ 4

              Τρόπος ανάθεσης των εργασιών Σχετικές εγκρίσεις

     Η υλοποίηση της Υπηρεσίας Τεχν. Βοήθειας , θα γίνει από την Π.Ι.Ν. – 

Δ/νση  Τεχν.  Έργων  Π.Ε.  Λευκάδας  –  Τμ.  Κτιριακών  &  Υδραυλικών  Έργων, 

σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων – 

Προμηθειών  &  Υπηρεσιών»  (Προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  & 

2014/25/ΕΕ) .
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                                                                 ΑΡΘΡΟ 5

Προϋπολογισμός - Πηγή Χρηματοδότησης

     Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  του  αντικειμένου  της  προγραμματικής 
σύμβασης  ήτοι  της  παροχής  υπηρεσίας  με  τίτλο  «Υπηρεσία  Τεχνικής 
Βοήθειας  στην  Αποκατάσταση  ζημιών  πέντε  (5)  διατηρητέων  Εκκλησιών 
στους  Οικισμούς  Αθανίου-Δραγάνου-Κομηλιού»  ανέρχεται  σε  73.800,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).
     Η δαπάνη που αντιστοιχεί  στην παρούσα προγραμματική σύμβαση θα 
υπολογισθεί στην προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης. 
      Το σχετικό κονδύλιο έχει ήδη εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων, και θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Αποκατάσταση 
ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές Π.Ε. Λευκάδας- Π.Ε. 
Κεφαλληνίας- Π.Ε. Ιθάκης), έτους 2015, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στο 
οποίο έχει ενταχθεί το έργο με ΚΑΕ 945302001016010001. 

      Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση του αντικειμένου 
της σύμβασης θα καλύπτονται με δικαιολογητικά και παραστατικά δαπανών 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που θα εκδίδονται στο όνομα του Φορέα 
Χρηματοδότησης.

1. Πλήρες  αρχείο  των  πρωτότυπων  εγγράφων  (συμβάσεις,  εντάλματα   

πληρωμών, τιμολόγια διακηρύξεις, πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών κ. 

λ.  π.)  θα  υπάρχουν  σε  ειδικό  φάκελο  που  θα  τηρείται  στο  αρχείο  του 

Φορέα Υλοποίησης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης .

2. Οι  πληρωμές  λογαριασμών,  που  δικαιούχος  είναι  ο  εκτελεστής  των 

εργασιών  που  πραγματοποιούνται  από  την  Περιφέρεια  Ιονίων  Νήσων 

κατόπιν τήρησης και της διαδικασίας της προηγούμενης παράγραφου.

3. Με  την  ολοκλήρωση  των  εργασιών  που  αναφέρονται  στο  Άρθρο  2,  ο 

Φορέας  Υλοποίησης  -  Χρηματοδότησης  (Περιφέρεια  Ιονίων  Νήσων)  και 

αφού προηγουμένως η Δ/νση Τεχν. Έργων Π.Ε. Λευκάδας (Τμ. Κτιριακών & 

Υδραυλικών  Έργων)  πιστοποιήσει  την  ολοκλήρωση  των  εργασιών  ,  θα 

καταβάλει το ποσό της αντίστοιχης δαπάνης.

4. Σε κάθε καταβολή, το αντίστοιχο ποσό θα εισπράττεται από τον Φορέα 

Υλοποίησης - Χρηματοδότησης (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) απ' ευθείας με 

την  έκδοση  του  αναγκαίου  κα  προβλεπόμενου  από  την  ισχύουσα 

Νομοθεσία παραστατικού είσπραξης.

5. Στις ανωτέρω διατιθέμενες πιστώσεις συμπεριλαμβάνονται τα γενικά και 

ειδικά έξοδα της Π.Ι.Ν. ,οι φόροι καθώς και οι εισφορές στα κάθε είδους 

Ταμεία και κρατήσεις που την βαρύνουν. 

6. Ρητώς συμφωνείται  ότι  το Ν.Π.Δ.Δ.  της Ενορίας Αθανίου  ουδεμία άλλη 

απαίτηση έχουν πέραν του ανωτέρω συμφωνηθέντος ποσού.
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ΑΡΘΡΟ 6

                                 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

             Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Φορέας Χρηματοδότησης - Υλοποίησης):

• Αναλαμβάνει την υποχρέωση απρόσκοπτης χρηματοδότησης των εργασιών 

της παρούσας προγραμματικής σύμβασης όπως αναλυτικά ορίζεται  στο 

Άρθρο 5 αυτής.

• Αναλαμβάνει  να  παρέχει  καθ'  όλη  την  διάρκεια  της  προγραμματικής 

σύμβασης  γραμματειακή  υποστήριξη  και  κάθε  άλλη  αναγκαία  στήριξη 

στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

• Να μεριμνά για την οικονομική διαχείριση της προγραμματικής σύμβασης.

• Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί η συνδρομή και άλλων φορέων - κρατικών 

ή μη - για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης αναλαμβάνει να 

παρέμβει  και  να  συντονίσει  τις  ενέργειες  που  απαιτούνται  προς  τους 

Φορείς αυτούς.

• Συμμετέχει  στην Επιτροπή  που  θα  συσταθεί  στο πλαίσιο  της  παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης, με έναν εκπρόσωπο και αναπληρωτή που, που 

θα οριστεί αρμοδίως.

• Παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη για την εκτέλεση του αντικειμένου της 

σύμβασης και παρακολουθεί και συντονίζει αυτό σε συνεργασία με τους 

άλλους συμβαλλομένους.

• Αναλαμβάνει  την  εκτέλεση  των  επιμέρους  εργασιών  όπως αναφέρονται 

στα άρθρα 2 και 4 της παρούσης.

• Αναλαμβάνει  για λογαριασμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων να παρέχει 

κάθε αναγκαία τεχνική και επιστημονική υποστήριξη και κάθε αναγκαίο 

μέτρο που αποσκοπεί στην απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της 

παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

• Αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  του  συντονισμού  των  ενεργειών  και  της 

υλοποίησης των
     εργασιών της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αναλυτικά 

ορίζεται στο Άρθρο 2.
• Αναλαμβάνει,  σε περίπτωση παρατηρήσεων από το φορέα Διαχείρισης ή 

ελλείψεων των εργασιών, τη συμπλήρωση - διόρθωση και ολοκλήρωση των 

εργασιών χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

• Φροντίζει  για την έγκαιρη ολοκλήρωση των σταδίων των εργασιών και 

την τήρηση του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης.

• Συμμετέχει  στην  Κοινή  Επιτροπή  της  παρούσας  προγραμματικής 

σύμβασης,  με  έναν  εκπρόσωπο  και  αναπληρωτή  του  που  θα  οριστεί 

αρμοδίως.
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• Προβαίνει σε κάθε αναγκαία διαχειριστική ενέργεια για την υλοποίηση των 

εργασιών  της  παρούσας  Προγραμματικής  Σύμβασης,  έστω  και  αν  δεν 

αναφέρεται ρητά στο παρόν.

• Αναλαμβάνει να προβεί στις ενέργειες για την προσήκουσα ανάθεση και 

την υπογραφή σύμβασης σύμφωνα με την Νομοθεσία και το κανονιστικό 

πλαίσιο λειτουργίας του δηλ.  να εκτελεί  χρέη Προϊσταμένης  Αρχής και 

Δ/νσας Υπηρεσίας καθ’ όλη την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών του 

έργου και μέχρι την οριστική παραλαβή του αξιοποιώντας κατά το στάδιο 

εκτέλεσης  των σχετικών εργασιών , το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό της 

Δ/νσεως Τεχν. Έργων της Π.Ε. Λευκάδος – Τμ. Κτιριακών & Υδραυλικών 

Έργων  ως  απολύτως  εξειδικευμένο  στον  Τομέα  αυτόν  ασκώντας 

ειδικότερα καθήκοντα επιβλέψεως.

                                                                      ΑΡΘΡΟ 7

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (συγκρότηση – αρμοδιότητες - λειτουργία)

Για  την  παρακολούθηση  της  υλοποίησης  της  Σύμβασης  αυτής,  ορίζεται 

Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης,  αποτελούμενη  από εκπροσώπους των 

συμβαλλομένων (με τους νόμιμους αναπληρωτές τους), ως ακολούθως:

α)  Από  την  Περιφέρεια  Ιονίων  Νήσων  (Φορέας  Υλοποίησης)  ο 

Αντιπεριφερειάρχης  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Λευκάδας  ως 

Πρόεδρος με αναπληρωτή τον ………………………

β)  Από  την  Περιφέρεια  Ιονίων  Νήσων  (Φορέας  Υλοποίησης)  ο 

Προϊστάμενος της Δ/νσης ΤΕ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας ως 

μέλος με αναπληρωτή τον ………………………

γ)  Από  το  Ν.Π.Δ.Δ.  «Ιερός  Ενοριακός  Ναός  Κοιμήσεως  της  Θεοτόκου 

Αθανίου Λευκάδος» που εδρεύει  στο Αθάνι,  ως Κύριο του έργου όσον 

αφορά τους Ιερούς Ναούς Της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και της Αγίας 

Παρασκευής, ορίζεται ο π. Κων/νος Κατωπόδης ως τακτικό  μέλος

   Ο  καθένας  από  τους  συμβαλλομένους  διατηρεί  το  δικαίωμα  να 

αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον εκπρόσωπο του στην Επιτροπή με σχετική 

απόφασή του.

   Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα 

Σύμβαση. 

   Η συγκρότηση και η σύγκληση της Επιτροπής θα γίνεται με πρόσκληση του 

Προέδρου της. 

   Η Επιτροπή παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών και την τήρηση των 

όρων της προγραμματικής σύμβασης, εισηγείται προς τους συμβαλλόμενους 
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την  τυχόν  παράταση  της  σύμβασης,  καθώς  επίσης  επιλύει  κάθε  διαφωνία 

σχετικά με την ερμηνεία ή τον τρόπο εφαρμογής της, που τυχόν θα προκύψει 

μεταξύ των συμβαλλομένων.

   Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει  μετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου του 

έργου και εκτάκτως όποτε κρίνεται  απαραίτητο,  μετά από πρόσκληση του 

Προέδρου της, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 8 της 

παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Οι συνεδριάσεις λαμβάνουν χώρα στην 

έδρα του Φορέα Υλοποίησης - Χρηματοδότησης και για τις συζητήσεις και 

αποφάσεις τηρούνται πρακτικά από υπάλληλο της Περιφέρειας που θα εκτελεί 

χρέη Γραμματέα.

    Λειτουργία της Κοινής Επιτροπής

1. Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου της. Στην πρόσκληση 

γράφονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  και  ειδοποιούνται 

εγγράφως  τα  μέλη  τρεις  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  την  ημερομηνία 

σύγκλησης της Επιτροπής. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται επίσης 

υποχρεωτικά - και εισάγονται προς συζήτηση - πρόσθετα θέματα, εφόσον 

τα ζητήσει εγγράφως από τον Πρόεδρο ο εκπρόσωπος έστω και ενός των 

συμβαλλομένων  μερών.  Επίσης  είναι  υποχρεωτική  η  σύγκληση  της 

Επιτροπής εφόσον  το  ζητήσει  εγγράφως από τον πρόεδρο,  ένα  από τα 

συμβαλλόμενα μέρη εντός δέκα ημερών.

2. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος ή σε μέλη της Επιτροπής την 

ειδικότερη μελέτη και εισήγηση θέματος της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί 

επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις οιονδήποτε κρίνει σκόπιμο για παροχή 

πληροφοριών ή απόψεων σχετικά με τα συζητούμενα θέματα.

3. Τα αρχεία της Επιτροπής τηρούνται και φυλάσσονται από τον Γραμματέα 

της.  Τα  πρακτικά  των  συνεδριάσεων,  με  ευθύνη  του  Γραμματέα,  θα 

στέλνονται εγκαίρως σε όλα τα μέλη της Επιτροπής.

4. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα τρία μέλη της, σύμφωνα με 

τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  7&1  της  παρούσας  προγραμματικής 

σύμβασης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα σε περίπτωση παρουσίας 

τριών μελών, ή κατά πλειοψηφία σε περίπτωση παρουσίας τεσσάρων. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι Αποφάσεις της 

Επιτροπής Παρακολούθησης καταγράφονται στο πρακτικό αποφάσεων και 

υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη.

5. Περισσότερες λεπτομέρειες  για τη λειτουργία της Επιτροπής μπορεί  να 

καθοριστούν με Απόφασή της.

ΑΡΘΡΟ 9

                                                                                  Ρήτρες
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1. Η  Περιφέρεια  Ιονίων  Νήσων  φέρει  ακέραια  την  αστική  ευθύνη  που 

προκύπτει λόγω της παράβασης των υποχρεώσεών της, όπως ορίζονται 

στο  άρθρο  6  της  παρούσας  προγραμματικής  σύμβασης.  Επίσης  είναι 

αστικά υπεύθυνη για  κάθε νόμιμη  απαίτηση τρίτου που  τυχόν προκύψει 

λόγω παράβασης των υποχρεώσεών του, που οφείλονται σε υπαιτιότητά 

του.  Ως  τέτοια  παράβασης  νοείται  η  καθυστέρηση  εξόφλησης 

λογαριασμών πέραν των νομίμων προθεσμιών.

2. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ο.Τ.Α., φέρει ακέραια την αστική ευθύνη που 

προκύπτει λόγω της παράβασης των υποχρεώσεων της, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 6 της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

3. 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  αρνήσεως, 

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.

4. Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την 

εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των 

Δικαστηρίων της Λευκάδος.

ΑΡΘΡΟ 10

                                                      Μεταβατικές διατάξεις

     Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και θεωρείται ότι έχει 

εκτελεστεί όταν

παραδοθεί  οριστικά  το  σύνολο  του  έργου,  γίνει  η  αποπληρωμή  του 

συμβατικού τιμήματος και

εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα 

μέρη.

     Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 

Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει περί Προγραμματικών Συμβάσεων, και 

η κείμενη νομοθεσία.

                                                               ΑΡΘΡΟ 11

Τελικές ρυθμίσεις

     Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα 
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σύμβαση  ή  η  καθυστέρηση  λήψης  μέτρων  που  προβλέπει  η  παρούσα 

προγραμματική σύμβαση από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί 

να θεωρηθεί  ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή 

απαλλαγή  από  τις  υποχρεώσεις  τους  ή  αναγνώριση  δικαιωμάτων  στα 

συμβαλλόμενα  μέρη  που  δεν  αναγνωρίζονται  από  την  προγραμματική 

Σύμβαση.

Αυτά  συμφώνησαν,  συνομολόγησαν  και  συναποδέχτηκαν,  τα  συμβαλλόμενα 

μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφτηκε 

σε  τέσσερα  (4)  πρωτότυπα  και  δόθηκαν  δύο  (2)  στην  Περιφέρεια  Ιονίων 

Νήσων, ένα (1) στην Ενορία Αθανίου και ένα (1) προς χρήση της Επιτροπής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  Για την 
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
       
 Θεόδωρος Γαλιατσάτος
 Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Για το ΝΠΠΔΔ   
«Ιερός Ενοριακός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου» που εδρεύει στο 
Αθάνι

π. Κων/νος Κατωπόδης

12



--------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. Στασινόπουλος Γεώργιος 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. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
10. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου 
11. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου 
12. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
13. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
14. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου 
15. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
16. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου 
17. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη 

 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων:  
 

  Εγκρίνει την Σύναψη Προγραμματικής Συμβάσεως της Περιφέρειας  με Ι.Ν. 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Αθανίου για έναρξη των διαδικασιών αναθέσεως της 
Τεχν. Βοήθειας με τίτλο «Υπηρεσία Τεχν. Βοήθειας στην αποκατάσταση 
πέντε (5) διατηρητέων εκκλησιών στους οικισμούς Αθανίου-Δραγάνου-
Κομηλιού» προϋπ. 73.800,00 €, ως η εισήγηση. 

  Εγκρίνει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο Προγραμματικής 
Συμβάσεως της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το Ν.Π.Δ.Δ. ¨Ιερός Ενοριακός 
Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αθανίου Λευκάδος¨ για την υπηρεσία 
Τεχνικής Βοήθειας στην αποκατάσταση ζημιών πέντε (5) διατηρητέων 
εκκλησιών στους οικισμούς  Αθανίου – Δραγάνου – Κομηλιού. 

 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 151-15/10-08-2019.  
   
    Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                             Ο Γραμματέας Π.Σ.  
 
 
 
   Χρήστος Μωραΐτης                               Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός  
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