
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.495/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 38/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα: Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας
Πρέβεζας  και  του Δήμου Πρέβεζας   για  το  έργο  “Βελτίωση βατότητας,  κατασκευή
τεχνικών,  σήμανση  και  ασφάλεια  οδικών  τμημάτων  στο  Δήμου  Πρέβεζας
προϋπολογισμού 282.200,00 ευρώ με ΦΠΑ” και ορισμός μελών για την κοινή επιτροπή
παρακολούθησης του έργου. 

   Στην Πρέβεζα, σήμερα  Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό

Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών)

η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, ύστερα

από  την  αρ.πρωτ.17461/11-092020 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

    Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1. Αργυρός Λεωνίδας       -  Αντιπρόεδρος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 
     2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος 2. Νίτσας Γεώργιος       -     Τακτικό μέλος 
     3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος
     4. Κουμπής  Γρηγόρης    -   Τακτικό μέλος
     5. Ροπόκης Ευάγγελος    -   Τακτικό μέλος
     6. Πιπιλίδης Λάζαρος      -   Τακτικό μέλος
     7. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος  

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

  Ο  Αντιπρόεδρος  εισηγούμενος το 80 θέμα  παρουσίασε  την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Ηλ.Τσάγκας), που έχει ως εξής: 

 «...Έχοντας υπόψη:

1. Το υπ' αριθμ. 8/29-5-2020 Πρακτικό Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
Θέμα  Β.1  περί  έγκρισης  2ης  τροποποίησης  Τεχνικού  Προγράμματος  Περιφέρειας  Ηπείρου
έτους 2020 με  το  οποίο  εγκρίνει  την  2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος  Περι-
φέρειας Ηπείρου

2. Την υπ' αριθμ 327/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης ίδιας
συμμετοχής για την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Πρειφερειακής Ενότητας
Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας
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3. Την υπ' αριθμ  366/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης σύναψης προ-
γραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβε-
ζας για την εκτέλεση έργων οδοποιίας και εξειδίκευση πίστωσης

Εισηγούμαστε:

1. Την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας
και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο: « Βελτίωση βατότητας-κατασκευή τεχνικών-σή-
μανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας» προϋπολογισμού (με
Φ.Π.Α.) 282.200,00 €

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πρέβεζας για την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης.
       3. Τον ορισμό ενός μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας με τον αναπληρωτή του 
      για την συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου ...».

      Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον  Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της υπηρεσίας
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Eγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ Δήμου Πρέβεζας και

Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας  για  το  έργο:  «Βελτίωση  βατότητας,

κατασκευή  τεχνικών,  σήμανση  και  ασφάλεια  οδικών  τμημάτων  στο  Δήμου

Πρέβεζας» προϋπολογισμού  282.200,00 € (με Φ.Π.Α).

2. Εξουσιοδοτεί το  Δήμαρχο  Πρέβεζας   κ.  Νικόλαο  Γεωργάκο  ,  για  την

υπογραφή της παραπάνω σύμβασης.

3. Ορίζει  ως  εκπροσώπους του  Δήμου  Πρέβεζας,  για  την  Κοινή  Επιτροπή

Παρακολούθησης  υλοποίησης  της Προγραμματικής  Σύμβασης, ως  τακτικό  μέλος τον

Αντιδήμαρχο Τεχνικών  Υπηρεσιών   κ.  Ακρίβη Κωνσταντίνο,  με  αναπληρωτή  του τον

Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κωστούλα Βασίλειο.

4. Εγκρίνει το προτεινόμενο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, το οποίο έχει ως
           εξής:
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        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ
                                                                                   ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ: 
 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ –ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

Στην  Πρέβεζα  σήμερα  την   …………του  μηνός  …………  2020,  ημέρα   ………….. ,  οι  παρακάτω φορείς
καλούμενοι στο εξής “Συμβαλλόμενοι”: 
α) Η Περιφέρεια Ηπείρου, Π.Ε. Πρέβεζας νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Ευστράτιο
Ιωάννου  
β) Ο Δήμος Πρέβεζας, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Νικόλαο Γεωργάκο,  
συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα :

Άρθρο 1
Προοίμιο

Μεταξύ  των  συμβαλλομένων,  υπογράφεται  η  παρούσα  Προγραμματική  Σύμβαση,  έχοντας  υπόψη  το
υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς και ειδικότερα:
Tην αρ.  …………………. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας, που αφορά την έγκριση

σύναψης  της  παρούσας  Προγραμματικής  Σύμβασης  και  την  εξουσιοδότηση  προς  τον  Δήμαρχο

Πρέβεζας,για την υπογραφή της.

Tο  άρθρο   100  του  Ν.  3852/2010  (  ΦΕΚ  87/Α/7/6/2010  )  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Tο  Π. Δ. 140  ( ΦΕΚ 233/Α/27/12/2010 ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου».
το  Ν.4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  ( ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016 ),
Τις διατάξεις του Π. Δ. 118/2007 ( ΦΕΚ 266150/10-07-2007 «Κανονισμός  Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»
Τις διατάξεις του Π. Δ. 60/2007 ( ΦΕΚ  64 Α΄ ) 
Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 ( ΦΕΚ 247 Α΄ ) Περί Δημοσίου Λογιστικού,  ελέγχου των δαπανών του Κράτους

και άλλες διατάξεις ( Άρθρο 83 ) 
Tο  Φ.Ε.Κ.   αρ.  3550/β/23-09-2019,  σύμφωνα  με  το  οποίο  εξουσιοδοτείται  ο  Αντιπεριφερειάρχης  της

Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για την  υπογραφή των συμβάσεων που συνάπτει η Περιφερειακή
Ενότητα Πρέβεζας,

Tην με αριθ. 92838/3421/15-07-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού
ΠΕ  Πρέβεζας  με  την  οποία  αποφασίζει  την  δέσμευση  πίστωσης  (218.000,00  €)  στα  πλαίσια  του
προγράμματος έργων που χρηματοδοτείται από έσοδα της Π.Ε.Πρέβεζας  από τα τέλη άδειας οχημάτων
και τέλη μεταβίβασης έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ –ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  του οικονομικού έτους 2020 και την με αρ. 14699/Α483-
10/8/2020  Απόφαση Ανάληψης  Υποχρέωσης  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  του Δήμου  Πρέβεζας  με  την
οποία αποφασίζει την δέσμευση πίστωσης (64.200,00 €) για το έργο (Βελτίωση βατότητας –Κατασκευή
τεχνικών –σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας ) σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑ 00-6737.002 του Προϋπολογισμού του 2020 του Δήμου Πρέβεζας.

Την  αριθ. ……………………………..  απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος  Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της
Περιφέρειας  Ηπείρου  με  την  οποία   εγκρίθηκε  η  Προγραμματική  Σύμβαση ανάμεσα  στη  Περιφέρεια
Ηπείρου /Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας και στο Δήμο Πρέβεζας.

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται πλαίσιο συμφωνίας για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση βατότητας –
Κατασκευή τεχνικών –σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας»  και προσδιορίζονται οι
τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής  του. 
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 Περιεχόμενο της Σύμβασης
Η  παρούσα  Προγραμματική  Σύμβαση  περιέχει  τις  διατάξεις  και  τις  διαδικασίες   που  θα  ισχύουν  για  την
εκτέλεση όλου του Προγράμματος και συγκεκριμένα:

 Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1)
 Το σκοπό της Σύμβασης (άρθρο 2)
 Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3)
 Την ισχύ και διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 4)
 Το φορέα που θα αναλάβει την εκτέλεση του Προγράμματος (άρθρο 5)
 Τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου (άρθρο 6)
 Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 7)
 Το όργανο παρακολούθησης της Σύμβασης και τις αρμοδιότητές του (άρθρο 8)
 Την αντισυμβατική συμπεριφορά- ρήτρες (άρθρο 9)
 Τις τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 10)
  Τα όρια της Σύμβασης και τις τελικές διατάξεις (άρθρο 11)

Άρθρο 2
Σκοπός της Σύμβασης

Σκοπός  της  Σύμβασης  αυτής  είναι  η  κατασκευή  του  έργου  με  τίτλο:  «Βελτίωση  βατότητας  –Κατασκευή
τεχνικών –σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας»  προκειμένου να εξασφαλιστεί η
βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών και η ασφάλεια των πολιτών που κινούνται στα οδικά τμήματα του
Δήμου Πρέβεζας.

Άρθρο 3
Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή του έργου με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας –Κατασκευή τεχνικών
–σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας» συνολικού προϋπολογισμού  282.200,00 €.
Σύμφωνα  με  την  Μελέτη  που  εκπονήθηκε  από  τo  Δήμο  Πρέβεζας  θα  πραγματοποιηθούν  οι  παρακάτω
εργασίες: 
            

4. Χωματουργικές. 

       -        Σκυροδέματα.

5.  Ασφαλτικές.

6. Διαγραμμίσεις.
Άρθρο 4

Ισχύς και Διάρκεια της Σύμβασης
Η παρούσα  Προγραμματική  Σύμβαση θα  έχει  χρονική  διάρκεια  το  μέγιστο  τριάντα  (30)  μήνες.  Ως  χρόνος
έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Άρθρο 5
Φορέας Εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης

Φορέας  υλοποίησης  του  προαναφερθέντος  έργου  ορίζεται  η  Περιφέρεια  Ηπείρου, Περιφερειακή  Ενότητα
Πρέβεζας.  Η  Περιφέρεια  Ηπείρου  /  Περιφερειακή  Ενότητα  Πρέβεζας υποχρεούται  να  προχωρήσει,
ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες, στη δημοπράτηση του έργου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί
εκτελέσεως  έργων  και  ανάθεσης  μελετών  του  Δημοσίου  της  κείμενης  εν  γένει  εθνικής  και  κοινοτικής
νομοθεσίας και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.

Άρθρο 6
Προϋπολογισμός, πόροι και τρόπος χρηματοδότησης του Προγράμματος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 282.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  Στο
ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση. Η
δαπάνη αυτή θα βαρύνει την Π.Ε. Πρέβεζας και πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια του προγράμματος έργων που
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χρηματοδοτείται από έσοδα της Π.Ε.Πρέβεζας  από τα τέλη άδειας οχημάτων και τέλη μεταβίβασης και τον
Δήμο Πρέβεζας σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑ 00-6737.002 του Προϋπολογισμού
του 2020 του Δήμου Πρέβεζας.
Η πληρωμή των εργασιών θα γίνει εφάπαξ ή τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδό τους, από την Περιφερειακή
Ενότητα Πρέβεζας και το Δήμο Πρέβεζας και αφού προσκομιστούν  τα εξής δικαιολογητικά:

1. Πιστοποίηση των εκτελεσθεισών εργασιών από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία
2. Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης, από το οποίο θα προκύπτει ότι κατά την εκτέλεση

του έργου τηρήθηκαν οι  όροι  της  παρούσας Προγραμματικής  Σύμβασης και  εγκρίνεται  η  πληρωμή του
ποσού που αναφέρεται στην πιστοποίηση. 

Άρθρο 7
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

Α. Η Περιφέρεια Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ,  αναλαμβάνει:

1. Την  χρηματοδότηση  του  έργου  με  το  ποσό  των  218.00,00  €  (συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.)
λαμβάνοντας παράλληλα όλα εκείνα τα μέτρα και αποφάσεις που απαιτούνται για να καταστεί δυνατή
η εκταμίευση και διάθεση των συνολικών ποσών για την πληρωμή του αναδόχου του έργου.

2. Να ασκεί την οικονομική διαχείριση σύμφωνα με τις ειδικές υφιστάμενες διατάξεις.
3. Να  φροντίσει  ώστε  η  Δ/νση  Τεχνικών  Έργων   της   Περιφερειακής   Ενότητας   Πρέβεζας  να

δημοπρατήσει, αναθέσει και επιβλέψει το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/8 – 8 – 2016
(  ΦΕΚ  147/Α/2016  ) περί  Δημοσίων  Συμβάσεων  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών,  όπως  ισχύει
σήμερα.

4. Να συμμετάσχει δια των εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8 της
παρούσης και την παροχή κάθε δυνατής και αναγκαίας πληροφορίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.

Β. Ο Δήμος Πρέβεζας,  αναλαμβάνει:

5. Την  χρηματοδότηση  του  έργου  με  το  ποσό  των  64.200,00  €  (συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.)
λαμβάνοντας παράλληλα όλα εκείνα τα μέτρα και αποφάσεις που απαιτούνται για να καταστεί δυνατή
η εκταμίευση και διάθεση των συνολικών ποσών για την πληρωμή του αναδόχου του έργου.

6. Να ασκεί την οικονομική διαχείριση σύμφωνα με τις ειδικές υφιστάμενες διατάξεις.
7. Να  εκπονήσει πλήρη τεχνική μελέτη.
8. Να συμμετέχει με τεχνικούς υπαλλήλους των υπηρεσιών του  στην επιτροπή  παραλαβής (προσωρινή

και οριστική) του έργου.
9. Να συμμετάσχει δια των εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8 της

παρούσης και την παροχή κάθε δυνατής και αναγκαίας πληροφορίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.

10. Να προβαίνει με δική του μέριμνα στη συντήρηση του έργου.
11. Να  λάβει  τις  απαιτούμενες  αποφάσεις  και  να  παρέχει  τεχνική  ή  διοικητική  συνδρομή,  όπου

επιβάλλεται για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εκτέλεσης του σκοπού της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 8
Όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές του

 Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης συνιστάται όργανο με την επωνυμία  «Κοινή Επιτροπή»
αποτελούμενη από εκπροσώπους των συμβαλλομένων (με  τους νόμιμους αναπληρωτές τους), ως ακολούθως :
 
Α. Από την  Π. Ε. Πρέβεζας: 

 Τον κ. Νικόλαο Κατσάνο , υπάλληλος της Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας, ως τακτικό μέλος,  αναπληρούμενος από 
τον κ. Θεόδωρο Οικονόμου, υπάλληλο της Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας.

 Ο κ. Κωνσταντίνος Κατσιμπόκης, υπάλληλος της  Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας, ως τακτικό μέλος,  αναπληρούμενος 
από την κα. Ελένη Βασιλειάδου, υπάλληλο  της Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας.  

Β.  Από  το Δήμο Πρέβεζας: 
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1. ο κ. ……………………………………, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από τ     κ. ……………………

Οι ανωτέρω ορίζονται με αντίστοιχες αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων τους.

Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό
του στην Επιτροπή με σχετική απόφασή του.
Πρόεδρος  της  Επιτροπής  ορίζεται  η  κα.  Ουρανία  Κονταράτου,  υπάλληλος  της  Δ.  Τ.  Ε.   Πρέβεζας,
αναπληρούμενη από τον κ. Νικόλαο Κατσάνο,  υπάλληλο της Δ. Τ. Ε. Πρέβεζας. 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.
 
Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης, η εποπτεία της
εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών, η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με
την  παρούσα  Σύμβαση,  η  εν  γένει  επίλυση  των  όποιων  προβλημάτων  παρουσιάζονται  και  η  έγκριση
ειδικότερων ρυθμίσεων στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.

Η Επιτροπή συνεδριάζει στα Γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας στην Πρέβεζα.

Άρθρο 9
Αντισυμβατική συμπεριφορά – ρήτρες

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 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 ζημία.
Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της
παρούσας θα υπάγονται στα καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδια δικαστήρια. 

Άρθρο   10
Τροποποιήσεις της σύμβασης

Μετά από κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, κατόπιν αποφάσεων των συλλογικών τους
οργάνων, η παρούσα προγραμματική σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς τους
πόρους,  το  χρονοδιάγραμμα,  τη  διάρκεια  και  τους  λοιπούς  όρους  εντός  του  γενικού  πλαισίου  των  ήδη
συμφωνηθέντων. 

Άρθρο 1  1
Όρια της Σύμβασης και Τελικές Διατάξεις

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή
καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική  Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που
προβλέπει η Σύμβαση αυτή 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 αυτή Σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους συντάχθηκε το
παρόν και υπογράφηκε σε έξι πρωτότυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από τρία.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
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      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  495/2020.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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