
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 41/31-08-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 
Αριθμ. απόφασης 744-41/31-08-2022 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου 
Βόρειας Κέρκυρας  για την συντήρηση τμήματος της  δημοτικής οδού Κ2  πρ/σμού: 150.000,00 Ευρώ. 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 31-08-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, 
συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική 
Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 69492/42/26-08-2022 πρόσκληση της 
Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας  Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε 
όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.     

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Αικατερίνη Μοθωναίου  Πρόεδρος       
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς   Τακτικό Μέλος 
3. Ιωάννης Αρμενιάκος   Τακτικό Μέλος  
4. Γεώργιος Στασινόπουλος   Αναπληρωματικό μέλος 
5. Θεόδωρος Χαλικιάς   Τακτικό Μέλος 
6. Ολυμπία( Ολίβια) Καρδακάρη Αναπληρωματικό μέλος 
7. Νικόλαος Γκισγκίνης   Τακτικό Μέλος 
8. Ιωάννης Ροντογιάννης  Τακτικό Μέλος 
    
Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. 
Απουσιάζει το τακτικό  μέλος κ. Σταύρος Τραυλός 
Απουσιάζει το τακτικό  μέλος κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης 
Απουσιάζει το τακτικό  μέλος κ. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης 
 
Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής, κα Αικατερίνη 
Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
                          ……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω 
θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 
ΕΗΔ 3ο Θέμα: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου 
Βόρειας Κέρκυρας  για την συντήρηση τμήματος της  δημοτικής οδού Κ2  πρ/σμού: 150.000,00 Ευρώ. 
 
Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3ο θέμα εκτός ημερησίας και καταθέτει 
εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η 
οποία έχει ως εξής: 
Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που 
προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, και του άρθρου 40 του ν. 4735/2020  για  την αρμοδιότητα 
της Οικονομικής Επιτροπής όσον αφορά την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης.  

ΑΔΑ: 6ΚΧΧ7ΛΕ-6Σ7



 

 
Η Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων για το 
έτος 2022, υλοποιεί το υποέργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ 
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ». Το αντικείμενο του αφορά σε συντήρηση του δευτερεύοντος επαρχιακού 
οδικού δικτύου της βόρειας Κέρκυρας. Η δημοτική οδός Κ2 συνδέει την παράκαμψη Αυλωτών με την Επ. 
Οδό 24 στην περιοχή Σιδαρίου και η συντήρηση της αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή 
κυκλοφορία στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο της περιοχής.  Η ασφαλτόστρωση και διευθέτηση των ομβρίων 
της  Κ2 μεταξύ διασταύρωσης προς  Μέλιτσα και κόμβου εισόδου της παράκαμψης Αυλιωτώ σε μήκος 
1400μ. περιλαμβάνεται στο φυσικό αντικείμενο του υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ». Η παρέμβαση έχει προϋπολογισμό βάσει των 
προμετρήσεων   150χιλ.€ και συμπεριλαμβάνεται στο φυσικό, οικονομικό και λειτουργικό αντικείμενο του 
υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».  
 Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας δεν έχει συμπεριλάβει την παρέμβαση στις άμεσα εκτελούμενες εργασίες 
συντήρηση του δημοτικού οδικού δικτυού.   
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας προτίθεται να υλοποιήσει την παρέμβαση αφού την έχει 
συμπεριλάβει σε εκτελούμενη εργολαβία για την οποία διαθέτει και χρηματοδότηση. Επίσης η Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας  συμπλήρωσε τα στοιχεία και υποβάλει το σχέδιο προγραμματικής στην 
αρμόδια για την έγκρισή του οικονομική επιτροπή Ιονίων Νήσων. 
 
Κατόπιν αυτών 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
Την έγκριση  του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονιών Νήσων και Δήμου 
Βόρειας Κέρκυρας  για την συντήρηση τμήματος της  δημοτικής οδού Κ2  πρ/σμού: 150.000,00 Ευρώ 
και την εξουσιοδότηση της Περιφερειάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. 

  
   

Ε.Δ. 
Φ.Ε. 
Χρον. Αρχείο  

  
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ. 

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ 
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α’ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

 
 

Μεταξύ  
 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» 
και  

«ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» 
 
 

για την συντήρηση τμήματος της  δημοτικής οδού Κ2 
 
 
 

 
ΚΕΡΚΥΡΑ  2022
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Κ1    

 
 

Στην Κέρκυρα, σήμερα την _____________ 2022 ημέρα ________, μεταξύ των παρακάτω 
συμβαλλομένων : 
1. του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, που εδρεύει στην Αχαράβη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Μαχειμάρη και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως 
«Κύριος του Έργου»  

 
2. Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Κέρκυρας, που εδρεύει στην Κέρκυρα, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου, και η οποία θα αποκαλείται 
εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης» 

 
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις 
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 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240/Α/2010) Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
3. Την  υπ’  αριθ. πρωτ. 276433/10-11-2017 απόφαη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 4083/Β/23-11-
2017). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 225 παρ. 5 του Ν.3463/2006(Α’114) «Κώδικας Δήμων και 
Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4129/2013(ΦΕΚ 52/Α/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα 
Νόμων για το ελεγκτικό συνέδριο» 

6. το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών(προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)(ΦΕΚ 147/τεύχος Α/8-8-2016». 

7. την υπ’ αιθμ. Πρωτ. 12001/31-01-2018 (ΑΔΑ: Ω81Τ465ΧΙ8-5ΔΘ) Απόφαση Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης περί έγκρισης του έργου στην ΣΑΕΠ522 με Κ.Ε. 
2018ΕΠ52200002 

8. Το έργο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κέρκυρας με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», η έγκριση κατασκευής του 
οποίου, αποφασίστηκε με την Αρ.133-13/27-07-2019 (Α'Α:Ψ7ΚΕ7ΛΕ-ΛΤΡ) απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΙΝ ,σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η 7η τροποποίηση 
του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης  της Π.Ι.Ν. για το έτος 2019 και οι αποδοχές 
χρηματοδοτήσεων. 

9. Την  με Αρ.133-13/27-07-2019 (ΑΔΑ:Ψ7ΚΕ7ΛΕ-ΛΤΡ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της ΠΙΝ , σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η 7η τροποποίηση του Ετήσιου 
Προγράμματος Δράσης της Π.Ι.Ν. για το έτος 2019 και οι αποδοχές  χρηματοδοτήσεων. 
Μεταξύ των τροποποιήσεων περιλαμβάνεται και τροποποίηση κατανομής των υποέργων της 
Π.Ε. Κέρκυρας στο έργο « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ», έτσι ώστε διατίθεται πίστωση και για το υποέργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» 

10. Την υπ’ αριθμ. οικ. 7637/2940/01-02-2021 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης.  
11.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 64793/26186/ΠΕ2020/19-04-2022  σύμβαση κατασκευής του 

υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ» και τα συνημμένα σε αυτ΄ συμβατικά τεύχη 

12. Τις προμετρήσεις των συμβατικών τευχών από τις οποίες προκύπτει ότι ο προϋπολογισμός 
για την συντήρηση με ασφαλτόστρωση και διευθέτηση των ομβρίων του τμήματος της οδού 
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Κ2 μεταξύ της διασταύρωσης προς Μέλιτσα και του κομβου εισόδου της Παράκαμψης 
Αυλωτών για συνολικό μήκος 1400 μ. περίπου ανέρχεται σε 150 χιλ.€. 

13. Την υπ’ αριθμ. ___-___/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόρειας Κέρκυρας 
για την έγκριση του τροποποιημένου σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης 

14. Την υπ’αριθμ. __-___/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων πέρι έγκρισης του τροποποιημένου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης 

15. Τη διάταξη του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Ειδικότερα στη διάταξη αυτή, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται ότι «Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και 
προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την 
υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα 
δήμων και περιφερειών του άρθρου 101, οι περιφερειακές ενώσεις δήμων, η Κεντρική 
Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα 
οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. 
στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση 
Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, η Ένωση Δημοτικών 
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. που ανήκουν 
στο δημόσιο τομέα σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 όπως ισχύει, τα 
δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και 
τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο ή 
με την Εγνατία Οδό Α.Ε. ή με τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ή με την Ε.Τ.Α.Δ. ή με το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή μεταξύ τους ή και με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου 
δικαίου ή με τους φορείς των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 
(Α΄ 147), μεμονωμένα ή από κοινού. Στις προγραμματικές συμβάσεις που μετέχει το 
Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
στην οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον 
προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία. Αν ένας εκ των συμβαλλομένων είναι το Δημόσιο ή εποπτευόμενος φορέας του, 
η προγραμματική σύμβαση δεν υπόκειται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 
225.» 

16. Την παράγραφο 3 του άρθρου 100 του ως άνω νόμου: «Οι συμβαλλόμενοι φορείς για την 
εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα, καθώς και από τους 
προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση των 
συμβαλλομένων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν στην προγραμματική 
σύμβαση» 

 
 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων για το έτος 2022 
υλοποιεί το υποέργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ» . Το αντικείμενο του αφορά σε συντήρηση του δευτερεύοντος επαρχιακού οδικού 
δικτύου της βόρειας Κέρκυρας. Η δημοτική οδός Κ2 συνδέει την παράκαμψη Αυλιωτών με την επ. 
24 στην περιοχή Σιδαρίου. Η ασφαλτόστρωση και διευθέτηση των ομβρίων της  Κ2 μεταξύ 
διασταύρωσης προς  Μέλιτσα και κόμβου εισόδου της παράκαμψης Αυλιωτώ σε μήκος 1400μ. 
περιλαμβάνεται στο φυσικό αντικείμενο του υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ». Η παρέμβαση επί της Κ2 και σε μήκος 
1400μ.  θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο». 
  

ΑΔΑ: 6ΚΧΧ7ΛΕ-6Σ7



 

Δεδομένου ότι: 
 Ο  Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές μελέτες, εργολαβία 

και χρηματοδότηση) για την υλοποίηση της εν λόγω παρέμβασης 
 Ο Φορέας Υλοποίησης εξυπηρετείται με την βελτίωση της οδού αφού αυτή συνδέει σην 

περιοχή του Σιδαρίου με την παράκαμψη των Αυλιωτών 
  

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, 
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 άσκηση της αρμοδιότητας 
υλοποίησης της  ασφαλτόστρωση και διευθέτηση των ομβρίων της  Κ2 μεταξύ διασταύρωσης προς  
Μέλιτσα και κόμβου εισόδου της παράκαμψης Αυλιωτώ σε μήκος 1400μ. («το Έργο») για 
λογαριασμό του Κυρίου των Έργων από το Φορέα Υλοποίησης.  
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο 
Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

1. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 
2. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 
3. Χρηματοδότηση και Παρακολούθηση χρηματοροών στην εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Έργου. 
4. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του   
5. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου  

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και 
μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. 
Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το 
έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για 
λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας 
αρχής. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 
 
2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: 

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την 
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων 
στοιχείων και πληροφοριών. 

 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του και 
να συνεργάζεται μαζί του. 

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.  

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με 
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου, μετά την ολοκλήρωση του είτε αναλαμβάνοντας ο 
ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.  

 Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή 
του Έργου.  

 
 
2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 
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 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου. 
 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα 

προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. 
 Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου του Έργου. 
 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών 

συμβάσεων. 
 Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου. 
 Να χρηματοδοτείτο έργο. 
 Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο 

του Έργου. 
ΆΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου εκτιμάται σε 150χιλ. €   
Η χρηματοδότηση του θα πραγματοποιηθεί από τον φορεά υλοποίησης στο πλαίσιο της εργοαλβίας 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», η 
διάθεση πίστωσης της οποίας αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 7637/2940/01-02-2021 
απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης.  
Ο διαχειριστής υπόλογος είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και υποχρεούται να παρέχει 
στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο και να τηρεί αυστηρά τις 
διαδικασίες όπως προβλέπονται από τις διατάξεις περί  διαχείρισης του Δημοσίου Χρήματος και τις 
ειδικότερες περί υποχρεώσεων για τους υπόλογους διαχειριστές. 
  

ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την 
ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης 
στον Κύριο του Έργου. 
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης και οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης.  

ΑΡΘΡΟ 5 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 
2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία 
«Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Αχαράβη 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από1 :  

 έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής και 
θα είναι ο Δήμαρχςο Βόρειας Κέρκυρας  

 δύο (2) εκπροσώπους  του Φορέα Υλοποίησης ήτοι τον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Κέρκυρας και τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Τεχνικών Έργων 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση 
όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 
και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν 
υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου 
μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης 
της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η 
επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία 
των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση 
αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως 
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εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα 
θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που 
έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. 
Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα 
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών 
επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα 
ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι 
δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται καισυνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε 
από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά 
της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 
μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον 
οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. 
Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού 
υπογραφούν . 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι 
αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων 
μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.  
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, 
καθορίζονται με αποφάσεις της.  

ΑΡΘΡΟ 6 
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι 
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να 
αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 
έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο 
Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου. 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των 
τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας 
υλοποίησης.  
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των 
όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια του 
Νομού Κερκύρας.  
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο 
για την υλοποίηση του Έργου. Σε περίπτωση  υποκατάστασης, τότε ο Φορέας Υλοποίησης 
ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η 
παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης. 
11.2  Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα 
συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο 
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πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας 
Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του 
Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη 
διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν 
στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς 
εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής. 
11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση 
αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη 
γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς 
τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε 
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον 
εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή 
η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη 
λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από 
υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται 
από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 
 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των 
οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε 
συμβαλλόμενος από ένα. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                              ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ  
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Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν: 
 

1. Αικατερίνη Μοθωναίου    
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς  
3. Ιωάννης Αρμενιάκος  
4. Γεώργιος Στασινόπουλος   
5. Θεόδωρος Χαλικιάς    
6. Ολυμπία( Ολίβια) Καρδακάρη  
7. Νικόλαος Γκισγκίνης    
8. Ιωάννης Ροντογιάννης   
   

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό. 
 
                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει το  σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονιών Νήσων και Δήμου Βόρειας 
Κέρκυρας  για την συντήρηση τμήματος της  δημοτικής οδού Κ2  πρ/σμού: 150.000,00 Ευρώ και την 
εξουσιοδότηση της Περιφερειάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. 
 

H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 744-41/31-08-2022 
 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
 

Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων. 
 
 
Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ   ΜΕΛΗ 
 

Κωνσταντίνος  Ζορμπάς 
Αικατερίνη  Μοθωναίου  

           Ιωάννης Αρμενιάκος 
 

Γεώργιος Στασινόπουλος 
 

Θεόδωρος Χαλικιάς 
 

Ολυμπία( Ολίβια) Καρδακάρη 
 
Νικόλαος Γκισγκίνης 
 
Ιωάννης Ροντογιάννης 

 
 
 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Νικόλαος Παπανικολάου 
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