
  
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 155-15/2019  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορθή Επανάληψη Έγκρισης 
Σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης για το έργο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ” προυπ. 460.000,00 €. 
 
 
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----------- 

 
Θέμα 11ο  Η.Δ: Ορθή Επανάληψη Έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής 
σύμβασης για το έργο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ” προυπ. 
460.000,00 €. 
 
 
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 07-08-2019  
Αριθ. Πρωτ.: 67458/10162               

ΠΡΟΣ:  
1. Δήμο Λευκάδας
    ΕΝΤΑΥΘΑ
2. Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου 
   Ιονίων Νήσων  
  Αλυκές Ποταμού Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα
ΚΟΙΝ:. 
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  
Ενταύθα
            

ΘΕΜΑ: «Ορθή Επανάληψη Έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης για το έργο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙ-
ΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟ-
ΒΛΗΤΑ Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ” προυπ. 460.000,00 €.
ΣΧΕΤ: Η αριθ. 109-10/2019 Απόφαση Π.Σ. 

     Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας διαβιβάζουμε σε Ορθή Επανάληψη Σχέδιο Προγραμματικής
Σύμβασης για το έργο του θέματος και παρακαλούμε για την έγκρισή του. 
      Η διόρθωση αφορά το προϋπολογισμό που στο ορθό είναι 460.000,00 € από 420.000,00 €

   

                                                                                                                                      

                                                                                                             Ο Δ/ντης  
  

                                                                                                     Ευάγγελος Μοσχονάς
                                                                                                   Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α’ 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                                                                          
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝ
 ΧΑ                                                  
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                   Αριθμ. Πρωτ. 64861/9794 

 
 
                         
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
Άρθρου  100  του Ν. 3852/2010 

 
Μεταξύ 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» 

Και 
 

«ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» 
για το Έργο 

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  

ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ  
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» 

 
ΛΕΥΚΑΔΑ 2019. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ   

ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  

     Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ 
ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”. 
 
      Στη Λευκάδα σήμερα την ...../.... / 2019,  τα ακόλουθα συμβαλλόμενα μέρη: 
 
1.             Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, που εδρεύει στην Κέρκυρα Αλυκές Ποταμιού Τ.Κ. 41100, 

αποκαλούμενη στη συνέχεια για συντομία ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ και εκπροσωπείται στην 
παρούσα από τον Περιφερειάρχη, κ.  Θεόδωρο Γαλιατσάτο που ενεργεί στην παρούσα δυνάμει 
της  αριθμ. ............/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, που           
ενέκρινε το σχέδιο της παρούσας. 

2.             Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, που εδρεύει στην Λευκάδα (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ) Τ.Κ. 31100, 
       αποκαλούμενος στη συνέχεια για συντομία ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και εκπροσωπείται στην  

παρούσα από τον ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, κ. Μάρκο Νικητάκη, που ενεργεί στην  παρούσα 
δυνάμει της  αριθμ. 167/ 2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, που ενέκρινε 
το σχέδιο της παρούσας. 

              Οι εδώ συμβαλλόμενοι έχοντας υπ’ όψιν την κείμενη Εθνική Νομοθεσία και ειδικότερα                                                      
τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 

 
1. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010), σύμφωνα με το  οποίο επιτρέπεται 
      η υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των αιρετών Περιφερειών και των Δήμων  
      της  χώρας. 
2. Το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018.  
3. Το ΠΔ 147/2010 (ΦΕΚ 240/τ.Α’/27-12-2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας ιονίων Νήσων, 

όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 4083/β/23-11-2017.   
4.  Την αριθ. 34-03-2019 Απόφαση Π.Σ. 1η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετησίου Προγράμματος 
     Δράσης 2019, όπου εντάχθηκε το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,   
    ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Ο 
    ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”  με ΚΑΕ  945302001016015001. 

   5.  Την αριθ. 12023/2018 ΚΥΑ Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Τουρισμού με ΦΕΚ  
         Τεύχος ΑΑΠ/157/27.07.2018. 

 
      Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Σκοπός της Σύμβασης 
           Σκοπός της σύμβασης, είναι η Λειτουργική αναβάθμιση προβλήτα (ράμπα πρόσβασης Ε/Ο) 
για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ακτοπλοϊκή συγκοινωνία μεταξύ Λευκάδας και     Κεφαλονιάς. Με 
το έργο του Τουριστικού Αγκυροβολίου Βασιλικής είχε διακοπεί η ακτοπλοϊκή επικοινωνία με την             
Κεφαλονιά με αποτέλεσμα την μείωση της τουριστικής   ανάπτυξης της περιοχής.  
Ο προβλήτας αποτελεί μέρος του συνολικού Τουριστικού Αγκυροβολίου Βασιλικής το οποίο φιλοδοξεί 
να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στα σκάφη αναψυχής που προσεγγίζουν στην περιοχή. 
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 ράμπα πρόσβασης των Ε/Ο σκαφών για την τουριστική ανάπτυξη της       
ευρύτερης περιοχής.        
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ΑΡΘΡΟ 2ο 
Αντικείμενο της Σύμβασης 

       Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί, 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 την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου να εκτελέσει 
τις παρακάτω ενέργειες: 
1. Δημοπράτηση του Έργου 
2. Επίβλεψη – εκτέλεση του Έργου. 
3. Παρακολούθηση χρηματοροών κατά την εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Έργου. 
4. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του. 
5. Παράδοση του Έργου στον Κύριο του Έργου. 
    Ο Φορέας Υλοποίησης δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκο-
ντα όπως αυτά προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Διάρκεια  

     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 4ο  
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών 

 
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 του χώρου θα είναι χρονικής διάρκειας όσης απαιτηθεί. 
γ) Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το τεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την  υλοποίηση 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 και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης του Έργου. 
στ) Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα 
με το άρθρο 6 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 παρούσα 
προγραμματική σύμβαση. 
β)  Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, 
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 τις παραλμβάνει βάσει της σχετικής σύμβασης     
και των κείμενων διατάξεων. 
στ)  Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική 
απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων. 
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ζ)   Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου. 
   Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο 
του Έργου. 
      

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Προϋπολογισμός – Πόροι – Ποσό Χρηματοδότησης 

     Το κόστος του έργου θα φτάσει έως τις 460.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και 
προέρχεται από το ΠΔΕ έργα σεισμού, με  ΚΑΕ   945302001016015001. 
 
      

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Επιτροπή παρακολούθησης 

     Για την όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία μεταξύ των  συμβαλλομένων μερών, την υλοποίηση 
των στόχων της Προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του         
Ν. 3852/2010, συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής: 

 Πρόεδρος ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας. 
 Ένα (1) μέλος προερχόμενα από την αιρετή Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας. 
 Ένα (1) μέλος προερχόμενα από τον ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. 

 Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος που θα ορίσει η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας. 
     Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τη διαπίστωση της πορείας του   έργου. 
 Η Επιτροπή προβαίνει επίσης στην παραλαβή της μελέτης και 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 
τουλάχιστον 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. 
     Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής τηρούνται και φυλάσσονται στην Περιφερειακή  
Ενότητα Λευκάδας. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο  

Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης 
       Η ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει 
μετά την παραλαβή του Έργου. Μπορεί δε να παραταθεί, εφόσον η ανάγκη ολοκλήρωσης της             
το απαιτήσει. 
      Η επιτροπή θα συνεδριάζει με την παρουσία όλων των μελών σε τακτά χρονικά  διαστήματα και 
οποτεδήποτε άλλοτε κριθεί αναγκαίο. 
     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. 
     

ΑΡΘΡΟ 8ο  
Ενδεχόμενες τροποποιήσεις 

          Κάθε μορφή τροποποίησης της παρούσας είναι δυνατόν να γίνει, εφόσον κριθεί αναγκαίο κατά 
την εκτέλεση του έργου, ύστερα από νεώτερη έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Καμία 
τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς την έγγραφη  συγκατάθεση 
των νομίμων εκπροσώπων των συμβαλλομένων μερών. 
            Η μη άσκηση δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων, η ανοχή καταστάσεων αντίθετων 
προς τη σύμβαση αυτή ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η παρούσα, από           
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των  συμβαλλομένων   
μερών από δικαιώματα ούτε απαλλαγή από υποχρέωσή τους ούτε  αναγνώριση δικαιωμάτων στα 
συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την παρούσα σύμβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο  
     Ρήτρες 

            Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Προγραμματικής  Σύμβασης - 
που θεωρούνται όλοι σημαντικοί - ή η παράβαση του νόμου ή της καλής  πίστης και των συναλλακτι-
κών ηθών από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, δίνει το δικαίωμα στο άλλο να ζητήσει κάθε θετική ή 
αποθετική ζημία. Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης μπορεί να επιβάλ-
λονται με αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης οι ακόλουθες ρήτρες: 

 
Α) Σύσταση εφαρμογής των όρων της σύμβασης  
Β) Αποζημίωση για τη ζημία που έχει επέλθει από τη μη εφαρμογή των όρων. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

Επίλυση διαφορών 
     Οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης επιλύεται 
από Τριμερή Επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν: 
 
  1)  Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων ή ο Νόμιμος Αναπληρωτής του ως Πρόεδρος. 
2) Από ένας εκπρόσωπος για κάθε συμβαλλόμενο μέρος από τον ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ και την Π.Ε. 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ. 
Ρητά συμφωνείται ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής αυτής είναι υποχρεωτικές για τα συμβαλλόμενα 
μέρη. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Τελικές Διατάξεις 

      Το έργο μετά την περαίωσή του από τον Ανάδοχο και την παραλαβή του, θα περιέρχεται κατά 
πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, στον Δήμο Λευκάδος. 
     Λόγω του κοινωνικού σκοπού του έργου, η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της Περιφέρειας     
Ιονίων Νήσων ουδεμία αμοιβή θα λάβει για τις προσφερόμενες υπηρεσίες της. 
     Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς        
απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε ΠΕΝΤΕ (5) αντίτυπα, κατά τα       
ακόλουθα: 
 

   Τα συμβαλλόμενα μέρη 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                          ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ     
         
 
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ                                                          ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚHTΑΚΗΣ       
Περιφερειάρχης  Ιονίων Νήσων                                                        Δήμαρχος Λευκάδος               



--------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 ορθή επανάληψη 
της αριθμ. 109-10/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων 
Νήσων ως προς το   επισυναπτόμενο σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης 
για το έργο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ” προυπ. 460.000,00 € και συγκεκριμένα στον προϋπολογισμό 
του  που στο ορθό είναι 460.000,00 € αντί  420.000,00 € που αναγράφηκε 
εκ παραδρομής, ως η εισήγηση.  

 
 
 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 155-15/10-08-2019.  
   
    Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                             Ο Γραμματέας Π.Σ.  
 
 
 
   Χρήστος Μωραΐτης                               Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός  
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