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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το µε αρ. 17/2012 πρακτικό της από 22ης Αυγούστου 2012 τακτικής 
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης :  133/ 2012 

Περίληψη: Σύνταξη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Φιλιατών και 

Περιφέρειας Ηπείρου  για το έργο «Επείγουσες αντιπληµµυρικές 

εργασίες στο Λαογραφικό Μουσείο Τ.Κ. Τσαµαντά»   

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 
22η , του µηνός Αυγούστου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 , 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 
12889/16-8-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε 
νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010.  
     Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) µελών 
βρέθηκαν  παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) µέλη και απόντα τα τρία (3)  και 
συγκεκριµένα: 
 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
2. Μπουτάσης Ελευθέριος 15. Ρούµπης Γεώργιος 
3. Κωστάρας Σταύρος 16. Λένης Φίλιππος 
4. Φερεντίνος Λάµπρος 17. ∆άλλας Γεώργιος 
5. Τσέκας Νικόλαος 18. Γκίκας Θωµάς 
6. Βλάχος Παρασκευάς 19. Φερεντίνος Μιλτιάδης 
7. Μποροδήµου Γεωργία 20. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος  ∆.Σ.) 
8. Μπάντιος Ελευθέριος 21. Μποροδήµος Ιωάννης 
9. Στεργίου Παναγιώτης 22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
10. Μάνος Κων/νος 23. Καψάλης ∆ηµήτριος 
11. Νικολαϊδου Ελένη 24. Λάγκαρη Ειρήνη 
12. Τσότσης ∆ηµήτριος 25.Μποροδήµος Κων/νος 
13. Μπεράτης Γεώργιος (Γραµµατέας∆.Σ) 26. Τόλης Χριστόφορος 
14. Σωτηρίου Παναγιώτης 27. Ρέγκας Λαέρτης 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 

1. Γιώργος ∆άλλας 
2. Λάγκαρη Ειρήνη 
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3. Ρέγκας Λαέρτης 
 
 Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι 
Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ Μάνος 
Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Χρήστου Φώτιος, Λιαµύρας 
Αθανάσιος, Σιοκόλης Ευάγγελος, Σοκόλης Ευάγγελος, Μπότσιου ∆ηµητρούλα, 
Μπότος Ηλίας, Στεργίου Γεώργιος, Μπόκας Κοσµάς, ∆ηµητρίου Χρήστος, Γκόγκος 
Αλέξανδρος, Ζπήτας ∆ηµήτριος, Φωτιάδης Μενέλαος, Κάτσιος Μιχαήλ, ∆όβρας 
Μιχαήλ, Γκούσης Νικόλαος, Γιοβάνης Ευάγγελος, Αναστασίου Σωκράτης, Νάστος  
Μηνάς, Καραµπίνας Βασίλειος. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, 
χωρίς ψήφο. 
     Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών, 
κα ∆ιαµάντη Άννα. 
     Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα  
αποφασίστηκε η συζήτηση  τεσσάρων  θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης διότι 
κρίθηκαν εξαιρετικά επείγοντα λόγω προθεσµιών και τα οποία είναι: 
 α) «Ορισµός αντιπροσώπων των ∆ήµων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Περιφερειακού Συνδέσµου Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας 
Ηπείρου»,  
β) Σύνταξη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Φιλιατών και Περιφέρειας 
Ηπείρου  για το έργο «Επείγουσες αντιπληµµυρικές εργασίες στο Λαογραφικό 
Μουσείο Τ.Κ. Τσαµαντά»,   
γ) Σύνταξη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Φιλιατών και Περιφέρειας 
Ηπείρου  για το έργο «Επείγουσες αντιπληµµυρικές εργασίες Πολιτιστικού Κέντρου 
Τ.Κ. Κεραµίτσας»,   
δ) Αποδοχή Χορηγίας ποσού 8.000 € από τον ΟΛΗΓ Α.Ε  για τη διοργάνωση της 
Γιορτής της τσιπούρας και τροποποίηση προϋπολογισµού 2012. 
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο  θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης έδωσε 
το λόγο στον  Α/δήµαρχο κ.Μάνο Κων/νο, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τα εξής: 

Στο πρόγραµµα «Πίνδος» έχει ενταχθεί το έργο «Συντήρηση – βελτίωση 
Λαογραφικού Μουσείου Τσαµαντά», µε προϋπολογισµό 120.000 € έχει υπογραφεί 
σύµβαση 81.271,49 € ( έκπτωση 35%) και ήδη εκτελείται  το έργο αυτό. 

Κατά την εκτέλεση του έργου και µετά από τις βροχοπτώσεις της χειµερινής 
περιόδου, µετά  από αλλεπάλληλες αυτοψίες της ∆/νσης Τεχνικών έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, τις µαρτυρίες των κατοίκων, αλλά και τα 
αιτήµατα των Τοπικών φορέων προέκυψε οξύ ζήτηµα αντιπληµµυρικής προστασίας 
του ισογείου του κτιρίου αυτού το οποίο δεν είχε προβλεφθεί κατά την φάση 
σύνταξης της µελέτης του έργου, ούτε είχε επισηµανθεί τότε από τους τοπικούς 
παράγοντες. 

Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού συντάχθηκε από  τη ∆/νση Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας  Θεσπρωτίας    µελέτη του  έργου «Επείγουσες 
αντιπληµµυρικές εργασίες στο Λαογραφικό Μουσείο  ∆.∆. Τσαµαντά» , 
προϋπολογισµού 22.300,00 €, η οποία εγκρίθηκε  µε την αριθ. 68366/1420/31-07-
2012 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε.Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του έργου αυτού , της συµπληρωµατικότητας µε το 
εκτελούµενο έργο και της απόλυτης αναγκαιότητας για την ασφάλεια και την 

ΑΔΑ: Β4Γ5ΩΗΦ-797



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ: 
 

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989,  E-MAIL:info@filiates.gr  
Σελίδα 3 από 8 

 

τελειοποίησή του, η ∆/νση Τεχνικών Έργων προτίθεται να προβεί µέσω της 
Προϊσταµένης Αρχής (Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου) σε απευθείας 
ανάθεση του έργου «Επείγουσες αντιπληµµυρικές εργασίες στο Λαογραφικό Μουσείο  
∆.∆. Τσαµαντά» στον ανάδοχο της πρώτης σύµβασης µε την έκπτωση της πρώτης 
εργολαβίας, αντί του ποσού των 14.495,00 € µε ΦΠΑ µε τη σύµφωνη γνώµη  του 
ανάδοχου της πρώτης σύµβασης και µε Πιστώσεις από τους ίδιους πόρους του 
Προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Επειδή ο χώρος του έργου αυτού ανήκει στον ∆ήµο µας θα πρέπει το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Φιλιατών να εγκρίνει την σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µε την 
Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας για την  εκτέλεση του 
παραπάνω έργου.  

Επίσης θα πρέπει να ορίσουµε έναν εκπρόσωπο του ∆ήµου µε τον αναπληρωτή του 
για τη συµµετοχή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

Να οριστεί ο κ. ∆ήµαρχος για την υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης από 
πλευράς του ∆ήµου.   

Για τους παραπάνω λόγους  

     ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

1.- Όπως  εγκρίνουµε την σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µε την Περιφέρεια 
Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας για την  εκτέλεση του  έργου 
«Επείγουσες αντιπληµµυρικές εργασίες στο Λαογραφικό Μουσείο  ∆.∆. 
Τσαµαντά» 

2.- Τους όρους  της Προγραµµατικής Σύµβασης. 

3.- Να ορίσουµε τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Σωτηρίου Παναγιώτη και αναπληρωτή 
αυτού τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ Μπεράτη Γεώργιο για τη συµµετοχή του στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. 

4.- Να Εξουσιοδοτήσουµε  τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της Προγραµµατικής 
Σύµβασης.            
    
  Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δηµάρχου κ. Μάνου Κων/νου 
τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

1.- Εγκρίνει την σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µε την Περιφέρεια Ηπείρου - 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας για την  εκτέλεση του  έργου «Επείγουσες 
αντιπληµµυρικές εργασίες στο Λαογραφικό Μουσείο  ∆.∆. Τσαµαντά» 

2.- Εγκρίνει τους όρους  της Προγραµµατικής Σύµβασης, η οποία έχει ως εξής: 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ:  «Επείγουσες 

αντιπληµµυρικές εργασίες στο Λαογραφικό Μουσείο ∆. ∆. Τσαµαντά» 
 
 

Στα Ιωάννινα σήµερα την …… του µηνός ……… 2012 οι παρακάτω φορείς καλούµενοι 
στο εξής “Συµβαλλόµενοι” :  
α)  Η Π.Ε. Θεσπρωτίας, η οποία εδρεύει στην Ηγουµενίτσα επί της οδού Π. Τσαλδάρη 18 και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Αντιπεριφερειάρχη Θωµά Πιτούλη 
β) O ∆ήµος Φιλιατών  που  εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο κ. Μηνά Παππά. 
συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα : 
 

Άρθρο 1 
Προοίµιο 

 
Μεταξύ των συµβαλλοµένων, υπογράφεται η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση, 

έχοντας υπόψη το υφιστάµενο νοµοθετικό καθεστώς και ειδικότερα: 
1. Το Ν. 1418/1984 «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν και το Π.∆ 609/85 «Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων»,  
2. Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006» Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»  (ΦΕΚ 

Α΄ 114) 
3. Το Π.∆. 186/96 (ΦΕΚ 145 Α΄) « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές 

ρυθµίσεις σε θέµατα έργων αρµοδιότητας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ( Ν.Α) 
και των Νοµικών Προσώπων και Επιχειρήσεών τους ». 

4. Το άρθρο 100 παρ.2    «Προγραµµατικές συµβάσεις » και το άρθρο 94 παρ. 5 « 
Πρόσθετες αρµοδιότητες ∆ήµων » του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010)«Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης . 

5. 3. Tο Π. ∆. 140  ( ΦΕΚ 233/Α/27/12/2010 ) « Οργανισµός της   Περιφέρειας Ηπείρου 
». 

     6. Tο Ν.3316/05 «Ανάθεση & εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων     εκπόνησης µελετών & 
παροχής συναφών υπηρεσιών».  

7. Tην αρ. ………………… απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ήµου Φιλιατών , 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ήµου Φιλιατών, που αφορά την έγκριση 
σύναψης της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης και την εξουσιοδότηση προς τον 
∆ήµαρχο κ. Μηνά Παππά για την υπογραφή της, καθώς και τον ορισµό ενός µέλους 
µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου του 
θέµατος 

8.  Το άρθρο 35 του Ν. 4053/2012 και λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των έργων 
αυτών, της συµπληρωµατικότητας µε τα ήδη εκτελούµενα έργα και της απόλυτης 
αναγκαιότητας για την ασφάλεια και την τελειοποίησή τους, προτίθεται να προβεί 
µέσω της Προϊσταµένης Αρχής (Οικονοµικής Επιτροπής) σε απ΄ ευθείας αναθέσεις 
των έργων: «Επείγουσες αντιπληµµυρικές εργασίες στο Λαογραφικό Μουσείο 
∆. ∆. Τσαµαντά». 

      9. Την αριθ. …………….. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας   Ηπείρου. 
 10.Την µε αριθ. πρωτ.9/73/23-08-2012 απόφαση της Επιτροπής  Περιβάλλοντος 

Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της  Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία εγκρίθηκε η 
σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης ανάµεσα  στη Περιφέρεια  Ηπείρου Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και του ∆ήµου Φιλιατών.  

 
          Με την παρούσα Σύµβαση καθορίζεται πλαίσιο συµφωνίας για την εκτέλεση του έργου  
«Επείγουσες αντιπληµµυρικές εργασίες στο Λαογραφικό Μουσείο ∆.∆. 
Τσαµαντά»και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής του.  

Περιεχόµενο της Σύµβασης 
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Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν 
για την εκτέλεση όλου του έργου και συγκεκριµένα : 

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

Άρθρο 2 

Αντικείµενο της Σύµβασης 
 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η κατασκευή του έργου µε τίτλο: «Επείγουσες 
αντιπληµµυρικές εργασίες στο Λαογραφικό Μουσείο ∆.∆. Τσαµαντά» συνολικού 
προϋπολογισµού 22.300,00 € . 

Σύµφωνα µε τη Μελέτη που εκπονήθηκε από την ∆. Τ. Ε. Π.Ε. Θεσπρωτίας (εγκρίθηκε µε την 
µε αριθµό 68366/1420/31-07-2012 Απόφαση του ∆/ντή Τ. Ε. Π .Ε. Θεσπρωτίας) θα 
πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: 

              
Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν αφορούν : 

• Την δηµιουργία περιµετρικής ζώνης από οπλισµένο σκυρόδεµα στα κτίρια 
προκειµένου να αποφευχθεί η ροή των οµβρίων υδάτων των παράπλευρων δρόµων 
στο ισόγειο των κτιρίων και την επίστρωση σκάλας, αυλής µε πέτρα.  

• Την τοποθέτηση στην περιµετρική ζώνη σωληνώσεων, εσχαρών και φρεατίων 
υδροσυλλογής των οµβρίων υδάτων που προέρχονται από τους δρόµους και την 
στέγη των κτιρίων.  

• Την καθαίρεση των παλαιών επιχρισµάτων των ισογείων που έχουν διαβρωθεί 
πλήρως από την υγρασία και τις εργασίες αποκατάστασης αυτών (νέα επιχρίσµατα 
και ελαιοχρωµατισµοί).   

• Την δηµιουργία στεγανωτικής επίστρωσης µε τσιµεντοειδή υλικά στο εσωτερικό των 
ισογείων και για τα τµήµατα εκείνα που βρίσκονται κάτω από την εξωτερική 
περιµετρική στάθµη του εδάφους.  

            
Άρθρο 3 

Ισχύς και ∆ιάρκεια της Σύµβασης 
 

Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση  θα έχει χρονική διάρκεια  µέχρι το πέρας των 
εργασιών. Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  

 
Άρθρο 4 

Φορέας Εκτέλεσης του Αντικειµένου της Σύµβασης 
 

Φορέας υλοποίησης του προαναφερθέντος έργου ορίζεται η Περιφέρεια Ηπείρου Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. Η Περιφέρεια Ηπείρου  Π.Ε. Θεσπρωτίας υποχρεούται να προχωρήσει, 
ακολουθώντας  τις νόµιµες διαδικασίες, στην υλοποίηση του έργου, σύµφωνα µε τις οικείες 
διατάξεις περί εκτελέσεως έργων και ανάθεσης µελετών του ∆ηµοσίου, της κείµενης εν γένει 
εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας, και σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παρούσα 
Προγραµµατική Σύµβαση. 
 

Άρθρο 5 
Προϋπολογισµός, πόροι και τρόπος χρηµατοδότησης του Προγράµµατος 
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Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση του έργου της προγραµµατικής 
σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 22.300€ µε Φ.Π.Α εργολαβικού οφέλους, 
αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.  

     Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Προϋπολογισµού  Π. Ε. Θεσπρωτίας, 
του Φορέα 071 και  του ΚΑΕ 9579 («Εκτέλεση λοιπών έργων µη ειδικώς 
κατονοµαζοµένων») και έχουν εκδοθεί αντίστοιχα οι µε αριθµό Α/Α 1498/22-08-2012 
και Α/Α 1500/22-08-2012 Αποφάσεις Ανάληψης υποχρέωσης του Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. 
Θεσπρωτίας. 

 
Άρθρο 6 

∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Συµβαλλοµένων 
 

 Α. Η Περιφέρεια Ηπείρου Π.Ε. Θεσπρωτίας , αναλαµβάνει : 
1. Να  διαθέσει, το ποσό των 22.300,00 €  του Φορέα 071 και  του ΚΑΕ 9579 λαµβάνοντας   

παράλληλα όλα εκείνα τα µέτρα και αποφάσεις που  απατούνται  για να καταστεί δυνατή η 
εκταµίευση και διάθεση του ποσού αυτού   για την  πληρωµή του αναδόχου του έργου. 

2. Να εκπονήσει πλήρη τεχνική µελέτη, τεύχη δηµοπράτησης κ .λ. π 
3. Να αναθέσει και επιβλέψει το έργο, σύµφωνα µε το Ν.   3669/2008 « Κωδικοποίηση 

Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων ». 
4. Να ασκεί την οικονοµική διαχείριση του έργου, σύµφωνα µε τις ειδικές    υφιστάµενες 

διατάξεις. 
5. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύµβασης 

σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας.  
6. Να ελέγξει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλάβει βάσει της σχετικής 

σύµβασης.   
 
        Β. Ο ∆ήµος Φιλιατών αναλαµβάνει: 

1. 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. 

2. Να συµµετέχει µε τεχνικούς υπαλλήλους των υπηρεσιών του στην επιτροπή παραλαβής ( 
προσωρινή και οριστική) του έργου 

3. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της  Σύµβασης 
σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας. 

4. Να παραλάβει το έργο µετά την υλοποίησή του, να διασφαλίσει την  
     λειτουργία του και την περαιτέρω συντήρησή του. 
 
 

Άρθρο 7 
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   Περιφέρεια Ηπείρου :  
 1.  Ο κ. Παύλος Αλεξίου υπάλληλος της Π.Ε. Θεσπρωτίας , ως τακτικό µέλος,  
αναπληρούµενος  από την κ. Μαρία Ντάρα υπάλληλος της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
2. Ο κ. Λάζαρος Αντωνάδος υπάλληλος της Π.Ε. Θεσπρωτίας ως τακτικό µέλος,  

αναπληρούµενος από τηνκ.Αννά ∆ήµα υπάλληλος της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
β) Από  το τον ∆ήµο Φιλιατών  ……………………………….., ως τακτικό µέλος , µε αναπληρωτή 
……………………………….  

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. 
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 
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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 Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα. 
 

 
Άρθρο 8 

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 9 

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 το αντικείµενο, τους πόρους, το χρονοδιάγραµµα, τη διάρκεια 
και τους λοιπούς όρους. 

 
Άρθρο 10 

Όρια της Σύµβασης και Τελικές ∆ιατάξεις 
 

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 ΜΕΛΗ 

    ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ                                            Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                                   

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ              Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                                       
    ΜΗΝΑΣ ΠΑΠΠΑΣ                                                             ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ 
             

3.- Ορίζει  το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Σωτηρίου Παναγιώτη και αναπληρωτή αυτού το 
∆ηµοτικό Σύµβουλο κ Μπεράτη Γεώργιο για τη συµµετοχή του στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης του έργου.  

4.- Εξουσιοδοτούµε τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της Προγραµµατικής 
Σύµβασης.            
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Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που 
έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση αυτή. 
 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 
 
                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                 (Υπογραφές) 
            ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ 
 
 

 
 

 Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 
 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ  
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