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  Αργοστόλι,  29-11-2019 
  Αρ. Πρωτ. οικ. 105450/25320 
 
  
  ΠΡΟΣ:  
1.  Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων  
  Νήσων, υπ’οψιν Κου Προέδρου 
2. Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων 
Νήσων-Γραμ.Συλλ.Οργάνων 
 
   
   

 
Εισήγηση: «Παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης της Π.Ι.Ν – Π.Ε. Κεφαλληνίας 
με το Δήμο Κεφαλλονιάς και τον Αθλητικό και Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Πυλαριακό για την  
υλοποίηση  του  έργου : “Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Γηπέδου 
Μακρυωτίκων ”, Δημοτικής Ενότητας  Πυλαρέων. 

   
  Ο φορέας  μας  εισηγείται  την παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στην 
εκτέλεση του έργου: “Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Γηπέδου 
Μακρυωτίκων ”, Πυλάρου, (Δήμου Σάμης) η ισχύς της οποίας είναι έως  31-12-2019. 
  Η παράταση,   αφορά στους κάτωθι λόγους που περιγράφονται αναλυτικά: 

1. Καθυστέρηση ολοκλήρωσης των διαδικασιών του Διαγωνισμού του έργου, άρα και της 
υπογραφής της Δημόσιας Σύμβασης Εκτέλεσης Έργου (για την κατασκευή του έργου που 
πρόκειται να εκτελέσει η ΠΕ Κεφαλληνίας όπως αυτό περιγράφεται στην Προγραμματική 
Σύμβαση. 

2. Η Δημόσια Σύμβαση Εκτέλεσης Έργου, υπεγράφη εν τέλει στις 21-10-2019. 
3. Η ολική προθεσμία περαίωσης του έργου, ορίζεται στις 210 ημέρες ( από την υπογραφή 

της Σύμβασης), αλλά υπάρχει και το ενδεχόμενο παρατάσεων σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Νόμο των Δημοσίων Έργων. 

4. Οι εργασίες που έχει αναλάβει ο Δήμος μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης, πρέπει να 
προσδιοριστούν επαρκώς, λαμβάνοντας υπ’όψιν  και το νέο διοικητικό καθεστώς στους 
Δήμους. 

5. Το σκέλος του έργου που έχει να εκτελέσει ο Δήμος –σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην 
Πρ. Σύμβαση- ενσωματώνεται στο έργο της Περιφέρειας,  και για τον λόγο αυτό, πρέπει να 
υπάρχει ένας συντονισμός μεταξύ των δύο φορέων, ως προς το φυσικό αντικείμενο των 
έργων που υποχρεούται να εκτελέσουν. 

Λαβόντες υπ’όψιν όλα τα ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμη για λόγους ορθής εκτέλεσης του έργου και 
τήρησης του χρονοδιαγράμματος αυτής,  η παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης από 
την λήξη της 
 προηγούμενης,  για δώδεκα ( 12) μήνες, ήτοι έως 31-12-2020. 
Το πλήρες κείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης που είναι σε ισχύ ως 31-12-2019 επισυνάπτεται.  
Επισυνάπτεται επίσης το κείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης, ως προς τα άρθρα στα οποία 
τροποποιείται. 
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