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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ ΑΚΟΤ 

ΓΖΚΟ ΗΘΑΡΗΑ 

Σαρ. Γηεύζπλζε: Άγηνο Κήξπθνο Ιθαξίαο 

Σαρ. Κώδηθαο : 83300 

Σει. :   2275350401, -412                                                    

Fax  :   2275022215 

Email: dik-proedros.ds@otenet.gr 

 

ΑΠΟΠΑΚΑ 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ’ αξηζκ. 4εο /2016 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ιθαξίαο 

 

ΠΔΡΗΙΖΦΖ 

Θέκα: πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε  πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κεηαμύ 

Γήκνπ Ηθαξίαο θαη Ηεξάο Κεηξνπόιεσο άκνπ & Ηθαξίαο γηα ην Γεξνθνκείν Ηθαξίαο 

 

 ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 33/2016 

 

   ηνλ Άγην Κήξπθν Ιθαξίαο ζήκεξα 19 Καξηίνπ 2016, εκέξα άββαην θαη ώξα 19:00 ην 

Γεκνηηθό πκβνύιην ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γήκνπ 

Ιθαξίαο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση.1638/15-3-2016 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γ. θ. Ν. Λαξδά, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010). 

Παξόληνο θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. ηέιηνπ ηακνύινπ, δηαπηζηώζεθε από ηoλ Πξόεδξν ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ 

παξαβξέζεθαλ παξόληα 16 κέιε, απόληα 5 κέιε θαη νλνκαζηηθά νη: 

  
           ΠΑΡΟΛΣΔ 

 
 

 
        ΑΠΟΛΣΔ 

1 Λαξδάο  Νηθόιαoο Πξόεδξνο Γ. 1 Σέζθνο  πύξνο Αλη/ξρνο  

2 Κνπληνύπεο  ηέιηνο        »» 2 Σζαληέο  ηέθαλνο 

3 Λαξδά-Καξίκαιε Βαζηιεία »» 3 ηαπξηλάδεο  Χξηζηόδνπινο 

4 Κόρπιαο σηήξηνο           »» 4 Καιακάξαο   Νηθόιανο  

  5 Καξνύηζνο   Φαλνύξεο 5 Γαγιίαο   Ηιίαο 

  6 Καινγεξήο  Γηώξγνο             

7 Μνπξζειιάο  Δπάγγεινο                        

  8 Ρνύζζνο Ηιίαο   

9 Μάδαξεο  Μηράιεο     

10 Μαπξνγεώξγε  Δηξήλε     

11 Καδάιαο Χξηζηόδνπινο   

12 Ξεξνύ  Χξηζηίλα    

13 Μπηλίθνπ  Μαξία   

14 Καιακπόγηαο  Νηθόιανο   

15 Καξνύηζνο Αλδξέαο    

16 ηακνύιεο Κσλζηαληίλνο   

 

  Παξόληεο ήηαλ επίζεο: ν αληηπξόεδξνο ηεο Γ.Κ. Αγίνπ Κεξύθνπ θ. Απ. Γεκόπνπινο θαζώο 

θαη νη εθπξόζσπνη ηεο Σ.Θ. Υξπζνζηόκνπ θ. ηακνύινο ηακάηεο, ηεο Σ.Θ. Πεξδηθίνπ θ. 

Καθνύηεο Γηάλλεο θαη ηεο Σ.Θ. Αξέζνπζαο θ. Σζνύλνο Ισαθείκ.     

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ν θ. Πνιίηεο Αξγύξεο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Ιθαξίαο, γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.  
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    Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ν θ. πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη  

θάιεζε ην ζώκα λα εγθξίλεη ηε ζπδήηεζε εθηόο εκεξεζίαο δηάηαμεο ηνπ ζέκαηνο: 

«Πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κεηαμύ Γήκνπ Ηθαξίαο θαη Ηεξάο Κεηξνπόιεσο άκνπ & 

Ηθαξίαο, γηα ην Γεξνθνκείν Ηθαξίαο». Σν ζέκα απηό είρε ζπδεηεζεί ζε πξνεγνύκελε 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γ θαη πάξζεθε ε απόθαζε 108/2015 κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 

πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, πνπ όκσο θαηόπηλ ππνδείμεσλ ηνπ Σκ. Γηνίθεζεο άκνπ ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ, έρξεδε ηξνπνπνηήζεσλ. Μεηά από ηε ζπλελλόεζε ησλ 

αληηζπκβαιινκέλσλ σο πξνο ηηο ηξνπνπνηήζεηο, επαλέξρεηαη ην θείκελν ηεο ζύκβαζεο γηα 

λέα έγθξηζε.  

   

Σν Γ ιακβάλνληαο ππ΄όςηλ ηα παξαπάλσ θαζώο θαη ην άξζξν 67,                               

παξ.7, ηνπ Ν. 3852/2010 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ 

          ηε ζπδήηεζε ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο  εθηόο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

 

 Ο πξόεδξνο ηνπ Γ αλαθεξόκελνο  ζην 1ν ζέκα εθηόο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, έζεζε ππ’ 

όςηλ ηνπ ζώκαηνο ην παξαθάησ ζρέδην πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο κε ηελ Ιεξά Μεηξόπνιε 

άκνπ-Ιθαξίαο θαη ην εθθιεζηαζηηθό ίδξπκα ηεο Ιεξάο Μεηξνπόιεσο άκνπ θαη Ιθαξίαο, γηα 

ην ζέκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεξνθνκείνπ Ιθαξίαο: 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ 

Μεηαξύ ηηρ  

 

α) Ιεπάρ Μηηποπόλεωρ άμος και Ικαπίαρ  

β) ηος Δκκληζιαζηικού Ιδπύμαηορ «Η Στέγη της Παναγίας»   

γ) ηος ΟΣΑ «Γήμορ Ικαπίαρ»  

 

ηήλ Ἰθαξία ζήκεξα ζηίο .. - ..- 2016  κεηαμχ : 

1) ἀθελφο κέλ ηῆο Ἱεξᾶο Μεηξνπφιεσο άκνπ θαί Ἰθαξίαο, λνκηθνῦ πξνζψπνπ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ, κέ ἕδξα ηήλ άκν, λνκίκσο ἐθπξνζσπνπκέλεο ὑπφ ηνῦ 

εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ άκνπ θαη Ἰθαξίαο θ.θ. Δὐζεβίνπ (Πηζηνιῆ),  

2) ἀθεηέξνπ δε ηνῦ ἐθθιεζηαζηηθνῦ Ἱδξχκαηνο ηῆο Ἱεξᾶο Μεηξνπφιεσο άκνπ θαί 

Ἰθαξίαο κέ ηήλ ἐπσλπκία «Ἡ Στέγη τῆς Παναγίας» (ΦΔΚ Β΄ 1090/25.10.1980), κέ 

ἕδξα ηφλ Ἅγην Κήξπθν Ἰθαξίαο, λνκίκσο εθπξνζσπνπκέλνπ ὑπφ ηνῦ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γ.., εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ άκνπ θαη Ἰθαξίαο θ.θ. Δὐζεβίνπ (Πιζηολῆ), 

3) ἐθ ηξίηνπ ηνῦ ξγαληζκνῦ Σνπηθῆο Αὐηνδηνίθεζεο κέ ηήλ ἐπσλπκία «Γῆκνο 

Ἰθαξίαο» (ο «Φορέας Υλοποίηζης»), λνκίκσο ἐθπξνζσπνπκέλνπ ὑπφ ηνῦ Ἀμηνηίκνπ 

Γεκάξρνπ θ.θ. ηπιηαλνῦ ηακνχινπ  
 

 ἔρνληαο ὑπ’ ὄςηλ ηήλ θείκελε λνκνζεζία θαί εηδηθφηεξα ηίο παξαθάησ δηαηάμεηο 

ὅπσο αὐηέο ἰζρχνπλ θάζε θνξά : 
 

1. ηφ ἄξζξν 100 («Προγραμμαηικές Σσμβάζεις») ηνῦ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87)   

2. ηφ ἄξζξν 12 (Προγραμμαηικές ζσμβάζεις ηῆς κκληζίας ηῆς λλάδος) ηνῦ Ν. 
3513/2006 (ΦΔΚ Α΄ 265)  

3.ηφ ἄξζξν 1 ηνῦ Ν. 1256/1982 (ΦΔΚ Α΄ 65). 

4. ηφλ Καηαζηαηηθφ Χάξηε ηῆο θθιεζίαο ηῆο ιιάδνο (ν. 590/1977) ἄξζξν 47 
παξ. 1 θαί 3. 

5.ηφ ἀπφ 7/16.07.2015 Πξαθηηθφ ηνῦ Γηνηθεηηθνῦ πκβνπιίνπ ηνῦ θθιεζηαζηηθνῦ 

Ἱδξχκαηνο «Ἡ Στέγη τῆς Παναγίας», κέ ηφ ὁπνῖν δηαηππψλεηαη ζπλαίλεζε ηνῦ 

Ἱδξχκαηνο γηά ηήλ ζχλαςε ηῆο παξνχζαο ζχκβαζεο θαί ηῶλ ζπκβάζεσλ, πνχ ζά 

ἀθνινπζήζνπλ ζέ ἐθηέιεζε ηῆο παξνχζαο θαί ἐμνπζηνδνηήζεθε ὁ Πξφεδξφο ηνπ γηά 

ηήλ ὑπνγξαθή ηῆο παξνχζαο. 

6. ηίο ὑπ’ ἀξηζκ. πξση. 1935/833/4.5.2012 θαη 2771/1389/24.7.2012  ἀπνθάζεηο 

ηῆο Γηαξθνῦο Ἱεξᾶο πλφδνπ ηῆο θθιεζίαο ηῆο ιιάδνο θαί ηήλ ζρεηηθή ἀπφ 
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Ἰνπλίνπ 2015 ἐλεκέξσζε ηῆο Γ.Η..  

ἀπφ ηνλ εβ. Μεηξνπνιίηε άκνπ θαί Ἰθαξίαο θ. Δὐζέβην γηά ηήλ ἐπηθείκελε 

ζχλαςε ηῆο παξνχζαο ζχκβαζεο θαηά ηίο ὁδεγίεο ηεο, γηά δσξεάλ παξαρψξεζε 

ρξήζεο ηνῦ θθιεζηαζηηθνῦ Γεξνθνκείν «Ζ ηέγε ηῆο Παλαγίαο» ζηφλ Γῆκν Ἰθαξίαο 

πξφο ηφλ ζθνπφ ἐπηζθεπῆο θαί ιεηηνπξγίαο ηνπ ὑπφ ηήλ εὐζχλε ηνῦ Γήκνπ. 

7. ηήλ ὑπ’ἀξηζκ. 108/2015 ἀπφθαζε ηνῦ Γεκνηηθνῦ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ἰθαξίαο γηά 

ηήλ ἔγθξηζε ηνῦ ζρεδίνπ ηῆο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο θαί ηήλ ὑπνγξαθή ηεο. 
 

πλνκνιφγεζαλ θαί ζπκθψλεζαλ ηά ἐμῆο: 

Ἄπθπο 1. - Φύζη ηῆρ ςνεπγαζίαρ: 

Ἡ παξνῦζα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κέ ζθνπφ ηήλ ἀλαθαηαζθεπή θαί 

ἀλάιεςε ηῆο ιεηηνπξγίαο ηνῦ θθιεζηαζηηθνῦ Γεξνθνκείνπ Ἰθαξίαο ἀπφ ηφλ Γῆκν 

Ἰθαξίαο θαη πεξηιακβάλεη ζηφ θείκελφ ηεο α) ζχκβαζε ρξεζηδαλείνπ, β) ζπκθσλία 

γηά ηίο ἑπφκελεο ἐλέξγεηεο, νἱ ὁπνῖεο ἀλαγθαηνῦληαη γηά ηήλ ἐπίηεπμε ηνῦ 

ἀλσηέξσ ζθνπνῦ. 
 

Ἄπθπο 2. –  Ἀνηικείμενο ζύμβαζηρ  

Ἡ πξψηε ζπκβαιιφκελε ἔρεη παξαρσξήζεη ηήλ ρξήζε νἰθνπέδνπ ἑλφο πεξίπνπ 

ζηξέκκαηνο (κηίριο μεη' αὐλίζμαηος) ζηήλ ζέζε Λεπθάδα Ἁγίνπ Κεξχθνπ Γήκνπ 

Ἰθαξίαο ζηφ δεχηεξν ζπκβαιιφκελν ἐθθιεζηαζηηθφ Ἵδξπκα, ζηφ ὁπνίν ἀπφ ηφ 1980 

ἀλεγέξζε θαί ιεηηνπξγεῖ ηφ Γεξνθνκεῖν ηνῦ δεχηεξνπ ζπκβαιιφκελνπ Ἱδξχκαηνο θαί 

πεξηγξάθεηαη ὑπφ θεθαιαία ζηνηρεία Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Η, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, 

Ο, Π, Ρ, , Σ, Φ, Χ ζηφ ἀπφ θησβξίνπ 2015 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θιίκαθαο 

1:300 ηῶλ ηνπ. κεραληθῶλ Γεψξγηνπ Μσξαΐηε θαη Γξεγφξε Καδάια. Μέ ηήλ παξνχζα 

ζχκβαζε νἱ δχν πξψηνη ζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνῦλ ηήλ ιήμε ηῆο παξαρσξήζεσο 

ρξήζεσο κεηαμχ ηνπο γηά ηήλ ιεηηνπξγία ηνῦ Γεξνθνκείνπ, ζπκθσλνῦλ ὅκσο ὅηη 

ρῶξνο (ἐμβαδοῦ 5 η.μ.) γξαθείνπ ηνῦ ἰζνγείνπ ηνῦ θηηξίνπ ηνῦ Γεξνθνκείνπ ζά 

ἐμαθνινπζεῖ λά ἀπνηειεῖ ηήλ θαηαζηαηηθή/θνξνινγηθή ἕδξα ηνῦ ἐθθιεζηαζηηθνῦ 

Ἱδξχκαηνο γηά ὅζν δηάζηεκα ὑθίζηαηαη αὐηφ ηφ λνκηθφ πξφζσπν θαί ὁ 

ζπγθεθξηκέλνο ρῶξνο ζά ρξεζηκνπνηεῖηαη ἀπφ ηφ ἐθθιεζηαζηηθφ Ἵδξπκα ὡο ἕδξα 

θαηά παξάιιειε, θαί ὄρη ἀπνθιεηζηηθή, ρξήζε κέ ηφλ ηξίην ζπκβαιιφκελν.  

Πεξαηηέξσ δηά ηῆο παξνῦζαο ἡ πξψηε ζπκβαιιφκελε ἀπφ ζήκεξα παπασωπεῖ ζηφλ 

ηξίην ζπκβαιιφκελν Ο.Σ.Α. ἄλεπ ἀληαιιάγκαηνο (τρηζιδάνειο) ηήλ ρξήζε ηνῦ ὥο 

ἄλσ θηίζκαηνο κεηά ηνῦ αὐιίζκαηφο ηνπ γηά λά ἐθπνλήζεη κειέηε πξνθεηκέλνπ, κέ 

ἀπνθιεηζηηθά δηθέο ηνπ δαπάλεο, λά ηφ ἀλαθαηαζθεπάζεη – ἀλαθαηλίζεη, 

ἐμνπιίζεη, λά δεηήζεη θαί ιάβεη ηήλ λφκηκε ἄδεηα ιεηηνπξγίαο Γεξνθνκείνπ ἐπ' 

ὀλφκαηί ηνπ θαί λά ζέζεη ζέ πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία ὑπφ ηήλ εὐζχλε ηνπ ηφ 

θηίξην ὡο Γεκνηηθφ Γεξνθνκεῖν θαί Οἶθν Δὐγεξίαο θαί πξφο δηακνλήλ ἐληφο αὐηνῦ 

ηῶλ ἡιηθησκέλσλ θαί ηῶλ ἀλεκπφξσλ πξνζψπσλ, ὁ δε ηξίηνο ζπκβαιιφκελνο 

ἀπνδέρεηαη ηίο παξαπάλσ ὑπνρξεψζεηο θαη ηήλ ζπκθσλνχκελε ρξήζε, δειαδή 

ἀπνθιεηζηηθῶο θαί κφλνλ ηήλ λφκηκε θαί θαλνληθή ιεηηνπξγία Γεκνηηθνῦ 
Γεξνθνκείνπ. 

 

Ἄπθπο 3 – Γικαιώμαηα καί Ὑποσπεώζειρ ηῶν ςμβαλλομένων 
 

3.1: Ἡ πξψηε ζπκβαιινκέλε ὑπνρξενῦηαη λά ρνξεγεῖ πξφο ηφλ ηξίην ζπκβαιιφκελν 

θαί ζέ νἱαδήπνηε ἄιιε Ἀξρή εἶλαη ἀλαγθαῖν θάζε ἔγγξαθν θαί δηθαηνινγεηηθφ, πνχ 

ἔρεη ζηήλ θαηνρή ηεο, θαί εἶλαη ἀλαγθαῖν γηά ηήλ θαηάζεζε αἰηήζεσλ θαί ρνξήγεζε 

νἰθνδνκηθῶλ ἀδεηῶλ πξφο ηφλ ἀλσηέξσ ζθνπφ. 

3.2: Ἡ πξψηε ζπκβαιινκέλε ὑπνρξενῦηαη λά παξαρσξεῖ ζηφλ ηξίην ζπκβαιιφκελν θαί 

ζέ νἱαδήπνηε ἄιιε Ἀξρή εἶλαη ἀλαγθαῖν θάζε ἀπαξαίηεην ἔγγξαθν πνχ ἔρεη ζηήλ 
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θαηνρή ηεο γηά ηήλ ἔθδνζε ἀδείαο Λεηηνπξγίαο ηνῦ Γεξνθνκείνπ. 

3.3:  ηξίηνο ζπκβαιιφκελνο ἀλαιακβάλεη : 1) λά ἀλαζέζεη ζέ νἱνλδήπνηε ἀλάδνρν 

ηήλ ἐθπφλεζε κειέηεο ἀπνθαηάζηαζεο θαί 2) ηήλ ἀλάζεζε ζπκβάζεσλ ἔξγσλ, 

πξνκεζεηῶλ γηά ηήλ ἀλαθαηαζθεπή/ἀλαθαίληζε, 3) ηφλ ἐμνπιηζκφ ηνῦ θηηξίνπ, 4) 

ηήλ ἐπίβιεςε θαί παξαιαβή ηῶλ παξαδνηέσλ ηῶλ ζπκβάζεσλ αὐηῶλ. πκθσλεῖηαη ὅηη 

ὁ παξψλ ὅξνο δχλαηαη λά ἐθπιεξσζεῖ θαί δηά ηῆο ἀλάιεςεο ηῶλ παξαπάλσ ἐλεξγεηψλ 

κέζῳ πγρξεκαηνδνηνχκελνπ Πξνγξάκκαηνο ἀπφ ηφλ Γῆκν ἤ ηξίηνλ ὡο ηειηθφ 

δηθαηνῦρν (ὁ ὀπνῖνο θαη' ἐληνιήλ ηνῦ Γήκνπ Ἰθαξίαο ζά ἀλαζέζεη, ἐπηβιέςεη θαί 

παξαιάβεη ηίο παξαπάλσ ἐξγαζίεο) θαί κέ θχξην ηνῦ ἔξγνπ ηφλ ηξίην 

ζπκβαιιφκελν, ὁ ὁπνῖνο ζά παξαιάβεη ζέ ἄξηηα θαί ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηφ 

θηίξην ἀπφ ηφλ ηειηθφ δηθαηνῦρν. Σφ παξαπάλσ ἰζρχεη ἀλαιφγσο θαί γηά ηήλ 

πεξίπησζε πνχ ὁ ηξίηνο ζπκβαιιφκελνο ἐμαζθαιίζεη ηήλ ἐθηέιεζε ηῶλ ἀλσηέξσ 

ἐξγαζηῶλ ἀπφ ηξίην δσξεηή.  

πκθσλεῖηαη ὅηη κή ἐκπξφζεζκε ἐθηέιεζε ζπκβαηηθῶλ ὑπνρξεψζεσλ ἤ ὁπνηεζδήπνηε 

θαζπζηεξήζεηο ἤ πιεκκέιεηεο ηνῦ ηειηθνῦ δηθαηνχρνπ ἤ ηξίηνπ δσξεηῆ ἔλαληη ηνῦ 

Γήκνπ Ἰθαξίαο δέλ παξέρνπλ δηθαίσκα ἀπαιιαγῆο ηνῦ Γήκνπ ἀπφ ηίο ὑπνρξεψζεηο 

ηνπ ἀπφ ηήλ παξνῦζα ζχκβαζε.  Γῆκνο εἶλαη ὑπεχζπλνο ἰδίσο :  

α. γηά ηήλ ὡξίκαλζε ηνῦ θαθέινπ ηνῦ ἔξγνπ κέ ηήλ ζπγθέληξσζε ηῶλ ἀπαξαίηεησλ 

ἀδεηνδνηήζεσλ θαί ἐγθξίζεσλ, β. γηά ηήλ ἀλάζεζε ηῶλ ἀπαξαίηεησλ κειεηῶλ γηά 

ἔθδνζε ἔγθξηζεο δφκεζεο θαί ἄδεηαο δφκεζεο ἀπφ ηήλ ἁξκφδηα Ὑπεξεζία Γφκεζεο, 

γ. γηά ηήλ ὁινθιήξσζε ηῶλ κειεηῶλ θαί ηῶλ ηεπρῶλ δεκνπξάηεζεο γηά ηήλ 

ἐθηέιεζε ηῶλ ἀλαγθαίσλ ἐξγαζηῶλ, δ. γηά ηήλ ἔληαμε ηνῦ ἔξγνπ ζέ ρξεκαηνδνηηθφ 

πξφγξακκα (Πρόγραμμα Γημοζίων πενδύζεων ἤ ζσγτρημαηοδοηούμενα προγράμμαηα 

καί πρωηοβοσλίες ηῆς Δὐρωπαϊκῆς Ἔνωζης ἤ προϋπολογιζμό ηοῦ Γήμοσ), ε. γηά ηήλ 

ὁξγάλσζε θαί ηφλ ζρεδηαζκφ ὑινπνίεζεο ηνῦ ἔξγνπ, ηή δηελέξγεηα δηαδηθαζηῶλ 

ἀλάζεζεο θαί ἐπηινγῆο ἀλαδφρνπ ζχκθσλα κέ ηήλ θείκελε λνκνζεζία, ζη. γηά ηήλ 

δηαρείξηζε θαί παξαθνινχζεζε ηῆο ὑινπνίεζεο ηῶλ ζπκβάζεσλ κειεηῶλ, ἔξγσλ, 

πξνκεζεηῶλ, ὑπεξεζηῶλ θαἰ ηήλ ἐθηέιεζε πιεξσκῶλ ζέ βάξνο ηνῦ πξνυπνινγηζκνῦ 

ηῆο ζχκβαζεο, δ. γηά ηήλ ὁξηζηηθή παξαιαβή ηνῦ ἔξγνπ ηεο ἀλαθαίληζεο ηνῦ 
Γεξνθνκείνπ ζηφ ζχλνιφ ηνπ θαί ηήλ ζέζε ηνπ Γεξνθνκείνπ ζέ πιήξε ιεηηνπξγία 

θαηά ηε δηάξθεηα ηῆο παξνχζαο. Ζ  1ε  θαη ην  2ν εθ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ 
ππνρξενχληαη λα ρνξεγνχλ ακειεηηί φια ηα αλαγθαία έγγξαθα πνπ έρνπλ ζηελ 

θαηνρή ηνπο θαη εμνπζηνδνηήζεηο, πνπ ζα απαηηεζνχλ θαη ζα αηηεζνχλ απφ ηνλ 3ν 

ζπκβαιιφκελν Γήκν.  

3.4: Μεηὰ ηὴλ ὁινθιήξσζε ηῆο ἐθηέιεζεο ηῶλ παξαπάλσ ἐξγαζηῶλ ὁ ηξίηνο 

ζπκβαιιφκελνο ὑπφζρεηαη ὅηη ηὸ θηίξην ζὰ πιεξνῖ ηὶο πξνυπνζέζεηο γηὰ ηὴλ ιήςε 

ἄδεηαο ἵδξπζεο θαὶ ιεηηνπξγίαο Γεκνηηθνῦ Γεξνθνκείνπ – Οἴθνπ Δὐγεξίαο θαηὰ ηὴλ 

θείκελε λνκνζεζία, ὅηη ζὰ ὑπνβάιεη αἴηεκα θαὶ ζὰ ιάβεη ηὴλ παξαπάλσ ἄδεηα 

ἵδξπζεο – ιεηηνπξγίαο ἀπὸ ηὴλ ἁξκφδηα ἀξρή, θαζὼο θαὶ ὁπνηαδήπνηε ἄιιε 

δηνηθεηηθὴ ἄδεηα ἀπαηηεῖηαη γηὰ ηὴλ ζέζε ζὲ ιεηηνπξγία ηῶλ ἐγθαηαζηάζεσλ ηνῦ 

Γεξνθνκείνπ, θαὶ ὅηη ζὰ ζέζεη, ὡο δηθαηνῦρνο ηῆο ἄδεηαο, ηὸ Γεκνηηθφ Γεξνθνκεῖν 

ζὲ πξαγκαηηθὴ ιεηηνπξγία ὑπὸ ηὴλ δηνηθεηηθή ηνπ εὐζχλε θαί δηαρείξηζε.  
  

Ἄπθπο 4 – Γιάπκεια ςμβάζεωρ 
 

4.1: Ἡ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε θαί ηφ ἐδψ ζπκθσλνχκελν ρξεζηδάλεην ἀξρίδνπλ λά 

ἰζρχνπλ ἀπφ ζήκεξα θαί ζά ζπλερηζζεῖ γηά εἴθνζη πέληε (25) ἔηε, δπλακέλεο λά 

παξαηαζνῦλ θαηά ηήλ ιήμε ηνπο γηά ἄιια εἴθνζη πέληε (25) ἔηε, ἀπαξαίηεηα κεηά 

ἀπφ λεψηεξε ἔγγξαθε ζχκβαζε ηῶλ ζπκβαιινκέλσλ. ησπεξή παξάηαζε ηῆο παξνχζαο 

θαί ηνῦ ἐδψ ζπκθσλνχκελνπ ρξεζηδαλείνπ δέλ ρσξεῖ.  

 ηξίηνο ζπκβαιιφκελνο θαηά ηήλ ιήμε ηῆο παξνχζαο θαη ηνῦ ρξεζηδαλείνπ 
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ὑπνρξενῦηαη λά ἀπνδψζεη ἐιεχζεξε ηήλ ρξήζε ηνῦ ἀθηλήηνπ ζηήλ πξψηε 

ζπκβαιιφκελε. πκθσλεῖηαη ὡο δηαιπηηθή πξνζεζκία ηῆο παξνχζαο θαί ηνῦ 

ρξεζηδαλείνπ : 1) δηάζηεκα ηξηῶλ ἐηῶλ ἀπφ ηήλ ἔλαξμε ηῆο παξνχζαο γηά ηήλ 

πιήξε ἀλαθαηαζθεπή, ἀλαθαίληζε, ἐμνπιηζκφ ηνῦ θηεξίνπ θαί 2) δηάζηεκα πέληε 

ἐηῶλ ἀπφ ηήλ ἔλαξμε ηῆο παξνχζαο γηά ηήλ ζέζε ηνῦ Γεκνηηθνῦ Γεξνθνκείνπ ζέ 
λφκηκε θαί πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία. 

4.2: Ἡ πξψηε ζπκβαιινκέλε δηθαηνῦηαη λά θαηαγγείιεη ηήλ παξνῦζα ζχκβαζε θαί 

ηφ ρξεζηδάλεην θαί λά ἀπαηηήζεη ηήλ ἐπηζηξνθή  ηνῦ ἀλσηέξσ ἀθηλήηνπ θαί πξίλ 

ηήλ ιήμε ηῆο ζπκβαηηθῆο δηάξθεηαο ηῆο παξνχζαο, ἐάλ ὁ ηξίηνο ζπκβαιιφκελνο δέλ 

ἐθπιεξψζεη ἐκπξφζεζκα ηίο παξαπάλσ ὑπνζρέζεηο ηνπ, ἐάλ θάλεη ρξήζε ἐλάληηα 

ζηνχο ὅξνπο ηῆο παξνχζαο ζχκβαζεο, ἐάλ παξαρσξήζεη ηφ ἀθίλεην ρσξίο ηήλ 

ἔγγξαθή ζπλαίλεζή ηῆο πξψηεο ζπκβαιινκέλεο ζέ ηξίην, ἐάλ ἀπνξξηθζῆ ἡ ρνξήγεζε 

εἴηε ηῆο ἔγθξηζεο δφκεζεο ἤ ηῆο ἄδεηαο δφκεζεο γηά ηήλ ἀλαθαηαζθεπή/ἀλαθαίληζε 

εἴηε ηῆο ἀδείαο ἵδξπζεο θαί ιεηηνπξγίαο ἤ ἄιιεο ἄδεηαο αλαγθαίαο γηά ηήλ ζέζε 

ζέ πιήξε ιεηηνπξγία ηνῦ Γεξνθνκείνπ ἀπφ ηίο ἁξκφδηεο ἀξρέο ἤ ἐάλ κεηά ηήλ 

ἔλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνῦ Γεξνθνκείνπ παχζεη ἡ ιεηηνπξγία ηνπ ὡο Γεξνθνκείνπ ἐπί 

ἕλα ἔηνο.  
 

Ἄπθπο 5 – Πποϋπολογιζμόρ πόποι & ηπόπορ σπημαηοδόηηζηρ ζύμβαζηρ 
 

5.1 :  ἀλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηά ηήλ ἐθηέιεζε ηνῦ ἔξγνπ (ἐπιζκεσή, 

ἀνακαίνιζη Γηροκομείοσ) ηῆο πξνγξακκαηηθῆο ζχκβαζεο ζά ἐμαρζεῖ κεηά ηήλ 

ἐθπφλεζε ηῶλ ἀλαγθαίσλ ηερληθῶλ κειεηῶλ θαί ηῶλ ηεπρῶλ δεκνπξάηεζεο θαί ζά 

ζπκπεξηιακβάλεη ηφλ Φ.Π.Α, ηφ ἐξγνιαβηθφ ὄθεινο, ηίο ἀλαζεσξήζεηο θαί ηά 

ἀπξφβιεπηα.            

5.2 :  θνξέαο ὑινπνίεζεο ηνῦ ἔξγνπ, ἀλαιακβάλεη πιήξσο ηίο θξνληίδεο θαί ηίο 

δαπάλεο α) γηά ηήλ ἐθηέιεζε ηῶλ ἐξγαζηῶλ, πξνκεζεηῶλ, ὑπεξεζηῶλ γηά ηήλ 

ἀλαθαίληζε ηνῦ Γεξνθνκείνπ θαί β) γηά ηήλ ιεηηνπξγία ηνῦ Γεξνθνκείνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηῆο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

5.3 : Ἡ ρξεκαηνδφηεζε ηνῦ θνξέα ὑινπνίεζεο γηά ηήλ ἐθηέιεζε ηῶλ ζπκβάζεσλ 

κειεηῶλ θαί ἔξγνπ, πξνκεζεηῶλ γηά ηήλ ἀλαθαίληζε θαί γηά ηήλ ιεηηνπξγία ηνῦ 

Γεξνθνκείνπ ζά πξνθχςεη ἤ ἀπφ ηφ Πξφγξακκα Γεκνζίσλ πελδχζεσλ, ἤ ἀπφ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηῆο Πξνγξακκαηηθῆο Πεξηφδνπ 2014-2020 θαί 

πξσηνβνπιίεο ηῆο Δὐξσπατθῆο Ἔλσζεο ἤ ἀπφ ηφλ πξνυπνινγηζκφ ηνῦ Γήκνπ, ἤ ἀπφ 

ἀπνδνρή δσξεῶλ, ρνξεγηῶλ θαί θιεξνδνζηῶλ ηξίησλ πξνζψπσλ, θπζηθῶλ ἤ λνκηθῶλ, 

ἡκεδαπῶλ ἤ ἀιινδαπῶλ.     
 

 

Ἄπθπο 6 – Ὄπγανο παπακολούθηζηρ ηῆρ ππογπαμμαηικῆρ ζύμβαζηρ καί ἁπμοδιόηηηέρ 
ηος 

 

6.1: Γηά ηήλ παξαθνινχζεζε ὑινπνίεζεο ηῆο ζχκβαζεο ζπληζηᾶηαη πεληακειέο 

ὄξγαλν κέ ηήλ ἐπσλπκία «Κοινή πιηροπή» ἀπνηεινχκελε ἀπφ ἐθπξνζψπνπο ηῶλ 

ζπκβαιινκέλσλ, ὡο ἀθνινχζσο : 

α ) ἐθ κέξνπο ηῆο Ἱεξᾶο Μεηξνπφιεσο άκνπ θαί Ἰθαξίαο  έλα (1) ηαθηηθφ  κέινο  

ὁ  Πξσηνζχγθειινο Αξρηκαλδξίηεο σηήξηνο Κνζκφπνπινο,  αλαπιεξνχκελνο απφ ηνλ 
Αξρηεξαηηθφ επίηξνπν Ηθαξίαο πξσηνπξεζβχηεξν π. ηπιηαλφ Παξήκεξν.  

β) ἐθ κέξνπο ηνῦ ἐθθιεζηαζηηθνῦ Ἱδξχκαηνο «Ἡ Στέγη τῆς Παναγίας» έλα (1) 

ηαθηηθφ  κέινο  ὁ Αξρηεξαηηθφο επίηξνπνο Ραρψλ π. Πξφδξνκνο Καινγξίδεο θαη 
αλαπιεξνχκελνο απφ ηνλ   π. ηπιηαλφ Πνχιν .   

3) ἐθ κέξνπο ηνῦ Γήκνπ Ἰθαξίαο ηξία (3) ηαθηηθά κέιε : α)ηακνπινο ηέιηνο 
Γήκαξρνο, β)Καξηκαιε Βαζηιηθή Αληηδήκαξρνο, γ) Κνρπιαο σηήξηνο Αληηδήκαξρνο. 
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Σφ ὄξγαλν παξαθνινχζεζεο ἁπάλησλ ηῶλ δηαιακβαλνκέλσλ ζηήλ παξνῦζα  

πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κέ ηήλ ἐπσλπκία «Κοινή πιηροπή» ἔρεη ἁξκνδηφηεηεο 

ἐιέγρνπ ὅισλ ηῶλ ἐγγξάθσλ ηῶλ  ζπκβαιινκέλσλ θνξέσλ θαί ἔρεη ἁξκνδηφηεηα λά 

παξαθνινπζεῖ ηήλ πξφνδν ηῶλ ἐξγαζηῶλ ἀλαθαηαζθεπῆο, ἀιιά θαί ηήλ εὔξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνῦ θηηξίνπ ὡο γεξνθνκείνπ.  

6.2: Πξφεδξνο ηῆο πηηξνπήο ὁξίδεηαη ὁ θ ηακνπινο ηέιηνο Γήκαξρνο. Ἡ ζεηεία 

ηῶλ κειῶλ ηῆο πηηξνπήο ζά δηαξθέζεη ὅζν ρξφλν θαί ἡ παξνχζα Πξνγξακκαηηθή 
χκβαζε.  

Οἱ ἀλσηέξσ ὁξίδνληαη κέ ἀληίζηνηρεο ἀπνθάζεηο ηῶλ ἁξκφδησλ ζπιινγηθῶλ ὀξγάλσλ 

ηνπο θαί ηνῦ Μεηξνπνιίηε άκνπ θαί Ἰθαξίαο γηά ηήλ α΄ ζπκβαιιφκελε.  

 θαζέλαο ἀπφ ηνχο ζπκβαιινκέλνπο δηαηεξεῖ ηφ δηθαίσκα λά ἀληηθαηαζηήζεη 

ὁπνηεδήπνηε ηφλ ἐθπξφζσπφ ηνπ ζηήλ πηηξνπή κέ ζρεηηθή ἀπφθαζή ηνπ.  

6.3: Ἀληηθείκελν ηῆο Κνηλῆο πηηξνπῆο εἶλαη ὁ ζπληνληζκφο θαί ἡ παξαθνινχζεζε 

ὅισλ ηῶλ ἐξγαζηῶλ πνχ ἀπαηηνῦληαη γηά ηήλ ἐθηέιεζε ηῆο παξνχζαο 

πξνγξακκαηηθῆο ζχκβαζεο θαί εἰδηθφηεξα ἡ ηήξεζε ηῶλ ὄξσλ ηῆο πξνγξακκαηηθῆο 

ζχκβαζεο, ἡ δηαπίζησζε ηῆο ὁινθιήξσζεο ηῶλ ἑθαηέξσζελ ὑπνρξεψζεσλ, ἡ εἰζήγεζε 

πξφο ηά ἁξκφδηα ὄξγαλα ηῶλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θάζε ἀλαγθαίνπ κέηξνπ θαί 

ἐλέξγεηαο γηά ηήλ ὑινπνίεζε ηῆο παξνχζαο, ἡ αἰηηνινγεκέλε αἴηεζε ηξνπνπνίεζεο 

ηῆο ηπρφλ ἀπφθαζεο ἔληαμεο πξάμεο, ἡ ἐμέηαζε ηῆο παξάηαζεο ηνῦ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαί ἡ ἐπίιπζε θάζε δηαθνξᾶο κεηαμχ ηῶλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, 

πνχ πξνθχπηεη ζρεηηθά κέ ηήλ ἐξκελεία ηῶλ ὄξσλ ηῆο παξνχζαο ζχκβαζεο θαί ηφλ 

ηξφπν ἐθαξκνγήο ηεο.  

6.4: Ἡ Κνηλή Δπηηξνπή ζπγθαιεῖηαη ἀπφ ηφλ Πξφεδξφ ηεο. ηήλ πξφζθιεζε 

ἀλαγξάθνληαη ηά ζέκαηα ηῆο ἡκεξήζηαο δηάηαμεο, ἐλῷ εἰδνπνηνχληαη ηά κέιε ηεο 

ἐγθαίξσο θαί ἐγγξάθσο. ηήλ ἡκεξήζηα δηάηαμε ἀλαγξάθνληαη ὑπνρξεσηηθά θαί 

εἰζάγνληαη πξφο ζπδήηεζε θαί ηά ζέκαηα πνχ ζά δεηήζεη ἐγγξάθσο ἔζησ θαί ἕλα 

ἀπφ ηά κέιε ηεο. Χξέε γξακκαηέα ἐθηειεῖ κέινο ηῆο Κνηλῆο πηηξνπῆο, πνχ ζά 

ἐθιεγεῖ ζηήλ πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε. Ἡ Κνηλή Δπηηξνπή εἶλαη δπλαηφ λά 

πιαηζηψλεηαη θαί ἀπφ εἰδηθφ πξνζσπηθφ, πνχ ἔρεη γλψζε ηνῦ ἀληηθεηκέλνπ ηῆο 

ζχκβαζεο, ὅηαλ θαί ἐθφζνλ δεηεζεῖ ἀπφ θάπνην ἀπφ ηά κέιε ηεο. Σν εἰδηθφ αὐηφ 

πξνζσπηθφ δχλαηαη λά ἀπνηειεῖ ηήλ «Τετνική πιηροπή», ἡ ὁπνία, κεηά ἀπφ αἴηεκα 

ηῆο Κνηλῆο πηηξνπῆο, γλσκνδνηεῖ θαί ἐθθέξεη ἄπνςε ἐπί ηῶλ εἰδηθῶλ 

ἐπηζηεκνληθῶλ ζεκάησλ, πνχ ζρεηίδνληαη κέ ηήλ ὑινπνίεζε ηῆο ζχκβαζεο, ἀιιά 

δέλ ἔρεη δηθαίσκα ςήθνπ. Οἱ ζρεηηθέο γλσκνδνηήζεηο, εἰζεγήζεηο ἤ ἀπφςεηο ηῆο 

Σερληθῆο πηηξνπῆο δέλ εἶλαη δεζκεπηηθέο γηά ηήλ Κνηλή Δπηηξνπή.  

6.5: Ἡ Κνηλή πηηξνπή ζπλέξρεηαη ηαθηηθά θάζε δχν (2)   κῆλεο θαί ἐθηαθηα 

ὅηαλ ηφ δεηήζεη ἐγγξάθσο ἕλα ἀπφ ηά κέιε ηεο ἀπφ ηφλ Πξφεδξν. Κάζε κέινο ηῆο 

Κνηλῆο πηηξνπῆο κπνξεῖ, θαηά ηήλ θξίζε ηνπ, λά θαιεῖ ζηίο ζπλεδξηάζεηο 

ὑπεξεζηαθά ζηειέρε ηνῦ θνξέα ἀπφ ηφλ ὁπνῖν ἔρεη ὁξηζζεῖ θαί ηά ὁπνία εἶλαη 

ἐκπιεθφκελα ζηήλ ὑινπνίεζε ηνῦ ἀληηθεηκέλνπ ηῆο ζχκβαζεο.  

Σά πξαθηηθά ηῆο Κνηλῆο πηηξνπῆο θνηλνπνηνῦληαη ζέ ὅια ηά κέιε, ἀθνῦ 

ὑπνγξαθνῦλ. Ἡ Κνηλή πηηξνπή ζπλεδξηάδεη ἔγθπξα, ὅηαλ εἶλαη παξφληα ηα δχν 

ηξίηα (2/3) ηῶλ κειῶλ ηεο.  

ε πεξίπησζε κή ἐπηηεχμεσο ἀπαξηίαο ἀθνινπζεῖ δεχηεξε ζπλεδξίαζε κέζα ζέ κία 

ἑβδνκάδα ηήλ ἴδηα ἡκέξα θαί ὤξα ηῆο ἑπφκελεο ἑβδνκάδαο, θαί ζηφλ ἴδην ηφπν, 

ζηφλ ὁπνῖν ζπλεδξηάδεη ἡ πηηξνπή κεηά ἀπφ πξφζθιεζε ηῶλ ἀπφλησλ κειῶλ, θαί ἡ 

ὁπνία εἶλαη ἔγθπξε ὅζα κέιε ηεο θαί ἄλ παξίζηαληαη. Οἱ ἀπνθάζεηο ηεο πξέπεη λά 

εἶλαη αἰηηνινγεκέλεο, ιακβάλνληαη δέ θαηά πιεηνςεθία ηῶλ παξφλησλ κειῶλ θαί 

δεζκεχνπλ ὅινπο ηνχο ζπκβαιιφκελνπο θνξείο. Οἱ ινηπέο ιεπηνκέξεηεο, πνχ 

ἐλδερνκέλσο ἀπαηηεζνχλ γηά ηήλ ιεηηνπξγία ηῆο Κνηλῆο πηηξνπῆο, ζά θαζνξηζζνῦλ 

κέ ἀπνθάζεηο ηεο.  
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Σά κέιε ηῆο πηηξνπῆο δέλ ἀκείβνληαη γηά ηφ παξαπάλσ ἔξγν ηνπο. Ἡ πηηξνπή 

ζπλεδξηάδεη ζηά γξαθεία ηνῦ Γήκνπ Ἰθαξίαο. 
 

Ἄπθπο 7 – Ἀνηιζςμβαηική ζςμπεπιθοπά – Ρῆηπερ 

 Ἡ παξάβαζε ὁπνηνπδήπνηε ἀπφ ηνχο ὄξνπο αὐηῆο ηῆο ζχκβαζεο, πνχ ζεσξνῦληαη 

ὅινη νὐζηψδεηο, ἀπφ ὁπνηνδήπνηε ἀπφ ηά ζπκβαιιφκελα κέξε, παξέρεη ζηφ ἄιιν 1) 

ηφ δηθαίσκα λά ἀμηψζεη ἀπνθαηάζηαζε ηῶλ ἀληηζπκβαηηθψλ ἐλεξγεηῶλ ζέ εὔινγν 

ρξφλν ἤ 2) ζέ πεξίπησζε ἀδπλακίαο ἤ ἀκέιεηαο πξφο ἀπνθαηάζηαζε ἀπφ ηήλ πιεπξά 

ηνῦ ἑλφο κέξνπο, ηφ δηθαίσκα λά θαηαγγείιεη ηήλ ζχκβαζε ζχκθσλα κέ ηήλ 

θείκελε λνκνζεζία, ἀμηψλνληαο θάζε ζεηηθή ἤ ἀπνζεηηθή δεκία ἤ 3) ἐπηθέξεη ζέ 

βάξνο ηνῦ παξαβάηε πξψηνπ ἤ/θαί δεχηεξνπ ζπκβαιινκέλνπ ἐπηκήθπλζε ηῆο 

δηάξθεηαο ηῆο παξνχζαο γηά ὅζν δηάζηεκα δηαξθεῖ ἡ ἐθ κέξνπο ηνπ ὑπαίηηα 

ἀζέηεζε ηῶλ ὄξσλ ηεο. Σπρφλ δηαθσλίεο ἤ δηαθνξέο κεηαμχ ηῶλ ζπκβαιινκέλσλ γηά 

ηήλ ἑξκελεία θαί ηήλ ἐθαξκνγή ηῶλ ὄξσλ ηῆο παξνχζαο ζά ὑπάγνληαη ζηά θαζ’ ὕιελ 

θαί θαηά ηφπνλ ἀξκφδηα δηθαζηήξηα. 
 

Ἄπθπο 8 – Σελικέρ διαηάξειρ 

8.1: πνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ἤ παξάηαζε ηῆο παξνχζαο πξνγξακκαηηθῆο ζχκβαζεο 

γίλεηαη κφλνλ ἐγγξάθσο κέ θνηλή ζπκθσλία ηῶλ ζπκβαιινκέλσλ κεξῶλ. 

8.2:  Ἡ κή ἄζθεζε δηθαησκάησλ ἤ ἡ παξάιεηςε ὑπνρξεψζεσλ ἀπφ ὁπνηνδήπνηε 

ζπκβαιιφκελν κέξνο ἤ ἡ ἀλνρή θαηαζηάζεσλ ἀληίζεησλ πξφο ηήλ πξνγξακκαηηθή 

ζχκβαζε, θαζψο θαί ἡ θαζπζηέξεζε ζηήλ ιήςε κέηξσλ πνχ πξνβιέπεη ἡ ζχκβαζε 

αὐηή ἀπφ ὁπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο, δέλ κπνξεῖ λά ζεσξεζεῖ ὡο παξαίηεζε 

ηῶλ ζπκβαιινκέλσλ κεξῶλ ἀπφ δηθαίσκα ἤ ἀπαιιαγή ἀπφ ὑπνρξεψζεηο ηνπο ἤ 

ἀλαγλψξηζε δηθαησκάησλ ζηά ζπκβαιιφκελα κέξε, πνχ δέλ ἀλαγλσξίδνληαη ἀπφ αὐηή 
ηήλ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε. 

  Οἱ ζπκβαιιφκελνη ἀλέγλσζαλ πξνζεθηηθά ηφ πεξηερφκελν ηῆο ζπκβάζεσο αὐηῆο θαί 

ηῶλ Παξαξηεκάησλ ηεο θαί ἐπηβεβαηψλνπλ ηήλ ζπκθσλία ηνπο κέ ηήλ ὑπνγξαθή 

ηξηῶλ (3) ἰζνθχξσλ πξσηνηχπσλ. 
  

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 

  Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ: 

 - ην  άξζξν 100 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) 

 - ην άξζξν 12 (Προγραμμαηικές ζσμβάζεις ηης  κκληζίας ηης λλάδος) ηνπ Ν. 

3513/2006 (ΦΕΚ Α΄ 265). 

- ην  άξζξν  1 ηνπ Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ Α΄ 65).  

     - ην άξζξν  47 παξ. 1 θαί 3 ηνπ   Ν.590/1977 

     - ηελ απόθαζε 108/2015 ηνπ Γ Ιθαξίαο (Αξ. πξση.:6609/11-8-2015, ΑΓΑ:6Γ3ΓΩΔ4-

Π0Δ) 

 

                                            ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΧΛΑ 

 

Γιά ηήν Ἱεπά Μηηπόπολη 
άμος και Ικαπίαρ 

 

 

Γιά ηόν Γῆμο Ἰκαπίαρ 

Γιά ηό ἐκκληζιαζηικό  Ἵδπςμα 

«Ἡ ηέγη ηῆρ Παναγίαρ» 
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Α. Δγθξίλεη ηελ πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κεηαμύ:  

1) ηεο Ιεξάο Μεηξνπόιεσο άκνπ θαη Ιθαξίαο [εθπξνζσπνπκέλεο ππό ηνπ εβαζκησηάηνπ 

Μεηξνπνιίηνπ άκνπ θαη Ιθαξίαο θ.θ. Δπζεβίνπ (Πηζηνιή)],  

2) ηνπ εθθιεζηαζηηθνύ Ιδξύκαηνο ηεο Ιεξάο Μεηξνπόιεσο άκνπ θαη Ιθαξίαο «Η ηέγε ηεο 

Παλαγίαο» [εθπξνζσπνπκέλνπ ππό ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ 

άκνπ θαη Ιθαξίαο θ.θ. Δπζεβίνπ (Πηζηνιή)] θαη  

3) ηνπ Γήκνπ Ιθαξίαο, εθπξνζσπνπκέλνπ ππό ηνπ θ. Γεκάξρνπ, 

όπσο απηή αλαθέξεηαη ζην εηζεγεηηθό ηκήκα απηήο ηεο απόθαζεο θαη απνηειεί αλαπόζπαζην 

ηκήκα ηεο. 

Β. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, λα ππνγξάςεη ηελ πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε θαη λα 

πξνρσξήζεη ζε όιεο ηηο  απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο ζύκβαζεο, 

κε ηειηθό ζθνπό ηελ αλαθαηαζθεπή θαη αλάιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεξνθνκείνπ Ιθαξίαο 

από ηνλ Γήκν Ιθαξίαο. 

   

 

Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 33/2016 

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ  

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

 

 

ΛΗΘΟΙΑΟ ΙΑΡΓΑ 

 

ΣΑ ΚΔΙΖ 
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