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     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
 της ΠΙΝ με το Ν.Π.Δ.Δ.  

«Ιερός Ενοριακός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αθανίου Λευκάδος» 

Στη Λευκάδα  σήμερα στις ………………………………….2020 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, νόμιμα εκπροσωπούμενη από την Περιφερειάρχη κ. Ρόδη 

Κράτσα Τσαγκαροπούλου, ειδικά εξουσιοδοτημένη 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. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/A/D7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.  

3. 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. 

4. 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. 

5. Την χρηματοδότηση του ανωτέρω υποέργου της Π.Ε. Λευκάδας προϋπ. 73.800,00 € 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Το υπ’ αρίθμ. 859/05-07-2019 έγγραφο της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος & Ιθάκης  
9. Η υπ’ αρίθμ. 107720/44584/16-12-2019 Απόφαση περί τροποποίησης (8η) της έγκρισης 

διάθεσης πίστωσης και ορισμός υπολόγου έργου ΣΑΕΠ 022»Αποκατάσταση ζημιών που 
προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές ΠΕ Λευκάδας – ΠΕ Κεφαλληνίας – ΠΕ Ιθάκης» με 
Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006. 

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

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

                   12. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει από την Παρούσα Προγραμματική Σύμβαση δαπάνη σε βάρος 
                           των πιστώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Ενορία Κοιμήσεως Θεοτόκου για τον Ι. Ναό Αγίας Παρασκευής 

 
 



 

                               συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 
                                                                         
                                                                                ΑΡΘΡΟ 1 

          Προοίμιο - Περιεχόμενο Σύμβασης 
     Η παρούσα Σύμβαση είναι Προγραμματική Σύμβαση και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 

100 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα . 
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 τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αθανίου. 

        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) 
9. τις ρήτρες (Άρθρο 9) 
10. τις μεταβατικές διατάξεις (Άρθρο 10) 
11. τις τελικές ρυθμίσεις (Άρθρο 11) 

                                                                     
                                                                          ΑΡΘΡΟ 2 
                                    Αντικείμενο της σύμβασης - Περιεχόμενο εργασιών 
     Το αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η Τεχνική Βοήθεια για την 
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 η ανέγερση του Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Αθανίου, που έχει 
κατεδαφιστεί.  
    Θα εκπονηθεί μελέτη ανέγερσης εκ των οποίων η αρχιτεκτονική και η στατική θα λάβουν έγκριση 
από την αρμόδια Ναοδομία.   
  

ΑΡΘΡΟ 3 
                                           Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
     Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται συνολικά σε δώδεκα (12) μήνες.  Ως χρόνος 
έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ανάθεσης της Τεχνικής Βοήθειας.   
    Η διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης μπορεί να παραταθεί μέχρι την 
ολοκλήρωση της Τεχνικής Βοήθειας, 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) . Εγκρίσεις από Ναοδομία.  
 
                                                                            ΑΡΘΡΟ 5 

Προϋπολογισμός - Πηγή Χρηματοδότησης 
     Ο συνολικός προϋπολογισμός του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης που αποτελεί  
μέρος της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας στην Αποκατάσταση ζημιών 
πέντε (5) Εκκλησιών στους Οικισμούς Αθανίου – Δραγάνου - Κομηλιού» ανέρχεται σε ποσοστό του 
ποσού των 73.800,0€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) και όχι περισσότερο από 22.800,0 €.  
     Η δαπάνη που αντιστοιχεί στην παρούσα προγραμματική σύμβαση θα υπολογισθεί από τις 
απαιτούμενες εργατοώρες της τεχνικής βοήθειας.  
      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. 
 

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 (Άρθρο 7). 

• 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 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. 

• 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 της μελέτης και μέχρι την οριστική παραλαβή της αξιοποιώντας κατά το στάδιο 
εκτέλεσης , 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. 

 
                               Το ΝΠΔΔ  Ιερ. Ενορ. Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Κύριος του Έργου): 

• Συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, με έναν εκπρόσωπο 
και αναπληρωτή του που θα οριστεί αρμοδίως.(Άρθρο 7). 



 

• Διαθέτει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία – έγγραφα – άδειες – συμβόλαια που έχει για την Σύνταξη 
της μελέτης. 
• Παρέχει κάθε αιτούμενη βοήθεια στην Δ.Τ.Ε. της ΠΙΝ και τον Μελετητή, σε ότι αφορά την 
πρόσβαση στον Ιερό Ναό.      
                                                                       

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 τον Ιερό Ναό 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 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 της Τεχνικής Βοήθειας 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 
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 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. 

3. 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 της τεχνικής Βοήθειας, 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 Ν. 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 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 Κοιμήσεως Θεοτόκου Αθανίου 
και ένα (1) προς χρήση της Επιτροπής. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
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