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ΘΕΜΑ 5o  

«Έγκριση σύναψης Νέας Προγραμματικής 
Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: 
«Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών 
Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας» μεταξύ της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Π.Ε. 
Ημαθίας  και του Δήμου Η.Π. Νάουσας».

Αριθμ. Συνεδρίασης 12η/25-08-2020
Αριθμ. Απόφασης 100/2020

Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  25  Αυγούστου  2020,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα  10:00  π.μ.
πραγματοποιήθηκε η 12η συνεδρίαση «δια περιφοράς» της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 446005(629)/21-08-2020
έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής κ. Παρίση Μπίλλια,  προς όλα τα Μέλη
της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 21 Αυγούστου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 164 και 177 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την
παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-
2020).

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και τα (14) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – από τα
συνολικά 14 Μέλη. 

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  (τακτικό μέλος)
3. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
4. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος) 
5. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  (τακτικό μέλος)
6. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (τακτικό μέλος)
7. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τακτικό μέλος) 
8. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  (τακτικό μέλος) 
9. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
10. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (τακτικό μέλος)
11. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τακτικό μέλος) 
12. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό μέλος) 
13. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  (τακτικό μέλος) 
14. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ (τακτικό μέλος)

         Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η υπάλληλος της ΠΚΜ Μυρωνίδου Ελένη, κλάδου Π.Ε.
Γεωτεχνικών βαθμού Α.

Ο  Πρόεδρος  ύστερα  από  τη  διαπίστωση  απαρτίας,  ανέφερε  ότι  η  συνεδρίαση  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  πραγματοποιείται «δια περιφοράς», όπως ορίζεται στην παρ. 1
του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει
«Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η
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λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και
των  διοικητικών  συμβουλίων  των  εποπτευόμενων  νομικών  τους  προσώπων  μπορεί  να
λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ.
1  του  άρθρου  167  του  ν.  3852/2010  (Α’ 87),  είτε  διά  τηλεδιάσκεψης  με  κάθε  πρόσφορο
τηλεπικοινωνιακό  μέσο.  Στην  περίπτωση  της  δια  ζώσης  σύγκλησης  των  συμβουλίων,  οι
συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.». 

Ο Πρόεδρος εισήγαγε το  5ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:  «Έγκριση σύναψης Νέας
Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση παιδικών χαρών
Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας» μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-
Π.Ε. Ημαθίας  και του Δήμου Η.Π. Νάουσας» και συγκεκριμένα
 την με αριθμ. Πρωτ. οικ.Φ2.Φ2.1.7/15/339582(1515)/13-08-2020 εισήγηση του Τμήματος

Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, της
Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφερειακών  Ενοτήτων,  της  Γενικής  Διεύθυνσης
Προγραμματισμού & Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία αναφέρει
τα εξής:

 
«Θεμα:  “Έγκριση σύναψης Νέας Προγραμματικής  Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου:  «Ανάπλαση
παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας» μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-
Π.Ε. Ημαθίας  και του Δήμου Η.Π. Νάουσας”      
Σας υποβάλλουμε  Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση παιδικών χαρών
Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας» μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Ημαθίας και
του Δήμου Η.Π. Νάουσας και παρακαλούμε για την έγκρισή του αφού λάβετε υπόψη σας τα εξής:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/05-08-2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

3. Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  Αποκέντρωσης  Διοίκησης  –
Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010). όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α΄/31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές
ρυθμίσεις σε θέματα αρμοδιότητας των Περιφερειών, όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών
του τμ.  Γενικών υποθέσεων της  ΔΤΥ της Γενικής  Δ/νσης  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης)  για  τα  όργανα που
αποφασίζουν σε θέματα έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών.

5. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 226Α/27-12-2010)

6. Τις  υπ΄  αρίθμ.  81320  και  77909/01-12-2016  αποφάσεις  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του
Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α΄/ 27-12-2010).

7. Την υπ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ οικ. 94 /11-01-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού
Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού
και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

8. Το υπ’ αριθμ.35568(192)/01-02-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Υποδομών περί
ορισμού αποφαινόμενων οργάνων για τις συμβάσεις έργων, μελετών-υπηρεσιών.

9. Την  υπ΄αρίθμ.  οικ.  2482/03.09.2019  (ΦΕΚ  708/ΥΟΔΔ/09.09.2019  &  ΑΔΑ:6Υ0Σ7ΛΛ-ΠΚ3)  Απόφαση  του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους
Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

10. Την  υπ’  αριθμ.  οικ.  570607(7712)  με  ημερομηνία  12.09.2019  (ΦΕΚ  3475  /B'_16.9.19)  Απόφαση  του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

11. Την  υπ’  αριθμ.  602161(8148)  με  ημερομηνία  25.09.2019  (ΦΕΚ  3745/Β_10.10.2019  Απόφαση   του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»

12. Την  με  αριθμ.  787584(6143)  με  ημερομηνία  13-12-2019  (ΦΕΚ  4391/Β_31-12-2019)  Απόφαση   του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ημαθίας περί παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων
πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

13. Την υπ'  αριθμ.  169/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί  "Σύσταση και  εκλογή μελών των
Επιτροπών  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  του  άρθρου  164  του  Ν.3852/2010,  όπως  τροποποιήθηκε  και
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ισχύει» με τη  οποία μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής των Γενικών Διευθύνσεων
Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας,  Εσωτερικής  Οργάνωσης  &  Λειτουργίας  και  Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού και Υποδομών

14. Το έργο συγχρηματοδοτείται:

Α. Από τις πιστώσεις του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 της
Π.Ε. Ημαθίας μέχρι  το ύψος των 180.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)  /  ΑΞΟΝΑΣ 1 –
Περιβάλλον και Ποιότητα / ΜΕΤΡΟ 1.2 – Προστασία και ανάδειξη φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος /
ΣΤΟΧΟΣ  1.2.2  –  Προστασία,  ανάδειξη  και  αποκατάσταση  περιβάλλοντος  /  ΔΡΑΣΗ  1.2.2.1  –  Έργα
προστασίας  και  ανάδειξης  περιβάλλοντος  με  α/α  2,  κωδικό  έργου  1221ΗΜΑ0021ΔΠ16  και  Α/Α 1802
Απόφαση Ανάληψης  Υποχρέωσης Πίστωσης  έτους  2016 με  αρ.  πρωτ.  179723(1798)  (ΑΔΑ:  6Γ3Κ7ΛΛ,
ΑΔΑΜ:16REQ004826896) που αφορούσε την ένταξη του έργου στο ΠΕΔ 2016, το οποίο έχει εγκεκριμένο
προϋπολογισμό 180.000,00 € και εγκεκριμένη πίστωση το ποσό των 150.000,00 € για το έτος 2020 και το
ποσό των 30.000,00 € για το έτος 2021 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 23/06-04-2020(ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ)
απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η Κατάρτιση Τεχνικού
Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020 και την από 28-04-
2020 ορθή επανάληψη αυτής, και έχει εκδοθεί η με Α/Α 187 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πίστωσης
έτους  2020 με  αρ.  πρωτ.  747(34)/02-01-2020  (ΑΔΑ:  ΨΕΝ37ΛΛ-32Ψ,  ΑΔΑΜ:  20REQ006129961)  που
καταχωρήθηκε με α/α 357 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΚΜ
και  η  A/A 2239  συμπληρωματική  Απόφαση  ανάληψης  Υποχρέωσης  Πίστωσης  έτους  2020 με  αρ.
πρωτ.250243(2273)/10-06-2020 (ΑΔΑ: Ω5Φ77ΛΛ-ΕΨ5, ΑΔΑΜ: 20REQ006837709) που καταχωρήθηκε με
α/α 2271 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΚΜ και

Β. Από  πιστώσεις  του  Δήμου  Νάουσας,  για  το  υπόλοιπο  της  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης,  ύψους
20.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

15. Την  με  αρ.  167/25-07-2016 (ΑΔΑ:  6ΥΜΠ7ΛΛ-ΗΗ6)  Απόφαση  Περιφερειακού  Συμβουλίου  με  την  οποία
εγκρίνεται  η  σύναψη  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  Π.Ε.  Ημαθίας  και  Δήμου  Νάουσας,  η  συγκρότηση
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και η εξουσιοδότηση για την υπογραφή της
Προγραμματικής  Σύμβασης  στον  Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε.  Ημαθίας,  κ.  Κωνσταντίνο  Καλαϊτζίδη,   η  οποία
ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της με το με αρ. 55354/10-08-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας Θράκης.

16. Την  από  15-11-2016 υπογραφείσα  Προγραμματική  Σύμβαση  μεταξύ  της  Π.Ε.  Ημαθίας  και  του  Δήμου  Η.Π.
Νάουσας του έργου: «Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας».

17. Την ορθή επανάληψη της με αρ. 412/2018 (ΑΔΑ ΨΩΡΒΩΚ0) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με την
οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της από 15-11-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε.
Ημαθίας και του Δήμου Η.Π. Νάουσας, η οποία ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της με το με αρ. 13116/13-12-
2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

18. Την με αρ. 145/2019 (ΑΔΑ ΩΔΡΛΩΚ0-ΦΕΧ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με την οποία εγκρίθηκε
η 2η τροποποίηση της από 15-11-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Ημαθίας και
του Δήμου Η.Π. Νάουσας λόγω συγχρηματοδότησης του έργου από την Π.Κ.Μ. και το Δήμο Νάουσας, η οποία
ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της με το με αρ. 2960/07-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας Θράκης

19. Την με αρ. 306/2019 (ΑΔΑ ΩΥΧΞΩΚ0-039) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με την οποία εγκρίθηκε
α)  η  παράταση  της  διάρκειας  της  από  15-11-2016 Προγραμματικής  Σύμβασης  για  την  εκτέλεση  του  έργου:
«Ανάπλαση  παιδικών  χαρών  Τοπικών  Κοινοτήτων  Δήμου  Νάουσας»  κατά  24  επιπλέον  μήνες  ήτοι  έως  14
Νοεμβρίου 2021 και β) ο ορισμός αιρετού μέλους της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή
του.

20. Την αριθμ.  4/2020 1ης συνεδρίασης της 20/01/2020 (ΑΔΑ: ΨΨΟ27ΛΛ-Ο62) απόφαση Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  τροποποίηση  της  υπ΄αριθμ.  167/2016  απόφασης  της  15ης/  /25-07-2016
συνεδρίασης  Περιφερειακού  Συμβουλίου,  ως  προς  α)  Την  τροποποίηση  άρθρων  της  από  15-11-2016
Προγραμματικής Σύμβασης του έργου, β) τον ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του που θα συμμετέχει
στην τριμελή επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, γ) την παράταση
αναφερόμενης Προγραμματικής Σύμβασης κατά 24 επιπλέον μήνες ήτοι έως 14 Νοεμβρίου 2021.

21. Το με αριθμ.  πρωτ.  4203/25-02-2020 έγγραφο της αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με θέμα
«Έλεγχος νομιμότητας της υπ΄αριθμ. 4/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας».

22. Την με αρ. 98/2020 (ΑΔΑ ΩΝ1ΝΩΚ0-ΗΒ3) Απόφαση της 9ης /01-06-20 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Η.Π.
Νάουσας με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Ημαθίας και του Δήμου
Η.Π.  Νάουσας  για  την  εκτέλεση  του  έργου: «Ανάπλαση  παιδικών  χαρών  Τοπικών  Κοινοτήτων  Δήμου
Νάουσας» η  οποία  ελέγχθηκε  ως  προς  την  νομιμότητα  της  με  το  με  αρ.  3893/29-06-2020  έγγραφο  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

Και
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Ε π ε ι δ ή

Στα πλαίσια της από 15-11-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Ημαθίας και του
Δήμου  Η.Π.  Νάουσας  του έργου: «Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας»,  η
οποία  έχει  λήξει  στις  15-11-2019  και,  λόγω  των  προαναφερθεισών  διαδικασιών,  δεν  επιτεύχθηκε  η  έγκαιρη
παράταση της,  η σχετική μελέτη για την εκτέλεση του έργου έχει  ωριμάσει,  υπάρχουν όλες  οι  προβλεπόμενες
εγκρίσεις, υπάρχουν οι πιστώσεις για τη χρηματοδότηση του έργου και τέλος έχει γίνει η προμήθεια του εξοπλισμού
από το Δήμο Νάουσας από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Α)  Την  Έγκριση  σύναψης  Νέας  Προγραμματικής  Σύμβασης  για  την  εκτέλεση  του  έργου:  «Ανάπλαση
παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας» μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Π.Ε.
Ημαθίας  και του Δήμου Η.Π. Νάουσας,

Β)  Την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης εκ μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από
τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδη Κων/νο.  

Γ) Τον  ορισμό  εκπροσώπου  με  τον  αναπληρωτή  του  που  θα  συμμετέχει  στη  τριμελή  επιτροπή
παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης,  ως εξής:  Τεμιρτζόγλου Βασίλειος Αναπλ. Προϊστάμενος
Τμ.  Ε.Δ.Π  της  Υποδ/νσης  Τεχνικών  Έργων  Π.Ε.  Ημαθίας  ως  τακτικό  μέλος  και  Παπαδοπούλου  Κατερίνα,
υπάλληλος του Τμ. Εργοταξίου της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, ως αναπληρωματικό μέλος.”

Τα μέλη της Επιτροπής τοποθετήθηκαν στο παραπάνω θέμα ως εξής:

Ο κ. Θ. Ιγνατιάδης τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ανέφερε τα εξής: 
Στην τοποθέτησή μας για το θέμα της τροποποίησης της ΠΣ που σήμερα έρχεται ως

νέα ενώ αφορά το ίδιο αντικείμενο σημειώναμε:
«Πρόκειται  για τραγέλαφο Όταν για  ένα έργο ανάπλασης παιδικών χαρών υποβάλλεται

αίτημα  από  το  2016  για  3  χρόνια   και  φτάνει  το  2020  να  ζητείτα  παράταση  2  χρόνια.
Αποδείχτηκε ότι δεν υπήρχε εξαρχής καν μελέτη τεχνοοικονομική η οποία ολοκληρώθηκε μετά
από 2  χρόνια(αναφέρεται σε 19 10 18 έγγραφο της ΥΤΕΠΕ).

Εμείς από την αρχή αναγνωρίσαμε την αναγκαιότητα του έργου. Επίσης τονίσαμε ότι δεν
είμαστε της λογικής ότι δεν μας ενδιαφέρει η περιφέρεια να συμβάλλει και σε έργα τοπικού
χαρακτήρα. Εκφράσαμε όμως επιφυλάξεις για τα κριτήρια με τα οποία  ιεραρχούνται τέτοια
έργα τόσο ως προς το είδος των έργων όσο και ως προς το ποιος δήμος θα επιλεγεί να
χρηματοδοτηθεί. Επίσης καταγγείλαμε το γεγονός ότι οι δήμοι, όπως εξάλλου και η Περιφέρεια
κάνει δεν διεκδικούν κονδύλια επαρκή για να εκτελέσουν έργα της αρμοδιότητάς τους για την
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Για τους λόγους αυτούς τότε τοποθετηθήκαμε με παρών»
στην αρχική σύμβαση και τις μετέπειτα παρατάσεις της.

Επειδή δεν αλλάζει τίποτα ουσιαστικό(και η συγχρηματοδότηση από το δήμο ουσιαστικά
με βάση τους όρους της σύμβασης  και την πείρα για τα μάτια του κόσμου είναι) . Δηλαδή
αλλάζουν  κάποιοι υπάλληλοι  ως εκπρόσωποι, οι διαδικαστικοί όροι για την εκτέλεσή
της σύμβασης  και  γίνεται παράταση  της για   24 μήνες.

Για αυτό το λόγο επιμένουμε στο αρχικό παρόν» 
Η τοποθέτησή μας εκείνη ισχύει απολύτως και σήμερα. 
Όμως πολύ τη φοβόμαστε, με βάση το ιστορικό, μια νέα παράταση στη νέα σύμβαση που

θα  παρατείνει  την  στέρηση  των  παιδιών  των  Τοπικών  κοινοτήτων  της  Νάουσας  από  τη
δυνατότητα χρήσης των τόσο σημαντικών για την  ψυχοσωματική τους ανάπτυξη χώρων των
παιδικών χαρών.

Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 164  του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου” όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει 

β)  την  αριθμ.7281/2019  (21-06-2019)  απόφαση  του  μονομελούς  Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης
Μαΐου  2019  και  την  ανάδειξη  του  Περιφερειάρχη  και  των τακτικών  και  αναπληρωματικών
Περιφερειακών  Συμβούλων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  την  περίοδο
01.09.2019 έως 31.12.2023
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γ)  την  αρ.169/2019  απόφαση  του  Π.Σ.Κ.Μ.  περί  “Σύστασης  και  εκλογής  μελών  των
Επιτροπών  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  του  άρθρου  164  του  Ν.  3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” .

δ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681552(482)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”

ε)  την  εκ  της  ευθείας  και  ρητής   πρόβλεψης  των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του”,

στ)  την  με  αριθμ.  πρωτ.  18318/13-3-2020  (ΑΔΑ:  9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)  εγκυκλίου  του
Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών
και  των  εποπτευόμενων  Νομικών  τους  Προσώπων,  κατά  το  διάστημα  λήψης  μέτρων
αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,

ζ) το με αρ. Πρωτ.  Φ2.1.7/15/ 433729(1891)/13-08-2020 διαβιβαστικό της Υποδιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων,
της  Γενικής  Διεύθυνσης  Προγραμματισμού  &  Υποδομών  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας.

Αποφασίζει ομόφωνα

 Εγκρίνει  την σύναψη Νέας Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου:
«Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας» μεταξύ της Περιφέρειας
Κεντρικής  Μακεδονίας-  Π.Ε.  Ημαθίας  και  του  Δήμου  Η.Π.  Νάουσας,  σύμφωνα  με  το
συνημμένο σχέδιο, το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

Εξουσιοδοτεί για  την  υπογραφή  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  εκ  μέρους  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδη Κων/νο
και

Ορίζει εκπροσώπους για την τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων
της Σύμβασης τους α) Τεμιρτζόγλου Βασίλειος Αναπλ. Προϊστάμενος Τμ. Ε.Δ.Π της Υποδ/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας ως τακτικό μέλος και β) Παπαδοπούλου Κατερίνα, υπάλληλος
του  Τμ.  Εργοταξίου  της  Υποδ/νσης  Τεχνικών  Έργων  Π.Ε.  Ημαθίας,  ως  αναπληρωματικό
μέλος.

Παρών ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Θ. Ιγνατιάδης.

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως:

                                                                                                     Ο Πρόεδρος  της
                                                                                           Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
           

                                   

                                                                         Παρίσης Μπίλλιας 
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ΣΧΕΔΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ

«Π.Κ.Μ - Π.Ε.  Ημαθίας»

και

«Δήμου Η.Π. Νάουσας»

για το έργο

«Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας»

.......................................     2020
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 ΣΧΕΔΙΟ    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

για την εκτέλεση του έργου :

«Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας»

Στη  Βέροια  σήμερα  την  ………….  ,  ημέρα  ……………  και  στο  γραφείο  του
Αντιπεριφερειάρχη  Περιφερειακής  Ενότητας  Ημαθίας,  που  βρίσκεται  επί  της  οδού
Μητροπόλεως 44, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι» :

1. Π.Κ.Μ.- Π.Ε. Ημαθίας, που εδρεύει στην Βέροια επί της οδού Μητροπόλεως 44, και
εκπροσωπείται  νόμιμα  από τον  Αντιπεριφερειάρχη  κ.  Καλαΐτζίδη  Κωνσταντίνο, o
οποίoς θα καλείται στο εξής, χάριν συντομίας, Π.Ε.

2. O Δήμος  Η.Π.  Νάουσας,  που  εκπροσωπείται  από  το  Δήμαρχο  κ. Καρανικόλα
Νικόλαο, και εδρεύει στη Νάουσα επί της οδού Δημαρχίας, που θα αποκαλείται, χάριν
συντομίας, Δήμος.

Έχοντας υπόψη :
- Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/10 Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010 (Πρόγραμμα

Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και  Κοινοτικός Κώδικας», όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των

Δημοσίων Έργων, όπως ισχύουν σήμερα.
- Το  Πρόγραμμα  Επενδυτικών  Δαπανών  για  Έργα  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας στο οποίο εντάχθηκε το έργο, ΑΞΟΝΑΣ 1 –Περιβάλλον και Ποιότητα /
ΜΕΤΡΟ 1.2 – Προστασία και ανάδειξη φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος /
ΣΤΟΧΟΣ 1.2.2 – Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος / ΔΡΑΣΗ
1.2.2.1 – Έργα προστασίας και ανάδειξης περιβάλλοντος με α/α 2, με κωδικό έργου
1221ΗΜΑ0021ΔΠ16,  χρηματοδοτούμενο  από  ΙΔΙΟΥΣ  ΠΟΡΟΥΣ  2020  (ΤΕΛΗ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ),  σύμφωνα  με  την  υπ΄  αριθμ. 23/06-04-
2020(ΑΔΑ:  63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ) απόφαση  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Κεντρικής
Μακεδονίας  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  Κατάρτιση  Τεχνικού  Προγράμματος
Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020 και την από
28-04-2020  ορθή επανάληψη  αυτής,  στο  οποίο  έχει  περιληφθεί  το  έργο  του
θέματος  για  το  ποσό  των  150.000,00  €  για  το  έτος  2020,  και  το  ποσό  των
30.000,00 € για το έτος 2021.

- Την με αριθμ.  98/2020 της 9ης/01-06-2020 συνεδρίασης απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου  του  Δήμου  Ηρωικής  Πόλης  Νάουσας,  με  την  οποία  εγκρίνεται  η
σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

- Την με αριθμ. …………………… απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  Π.Κ.Μ.,
με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.

- Το  με  αριθμ.  πρωτ.  3893/29-06-2020 έγγραφο  του  Τμήματος  Διοικητικού  –
Οικονομικού Ν. Ημαθίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με
θέμα  «Έλεγχος  νομιμότητας  αποφάσεων  δημοτικού  συμβουλίου,  περί
Προγραμματικών Συμβάσεων.
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- Την με αριθμ................έγκριση Νομιμότητας, της με αριθμ..................απόφασης της
Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής  Π.Κ.Μ.,  του   Γ.Γ.  Της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης.

- Την με  Α/Α 187 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πίστωσης έτους  2020 με αρ.
πρωτ. 747(34)/02-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΝ37ΛΛ-32Ψ, ΑΔΑΜ: 20REQ006129961) που
καταχωρήθηκε με α/α 357 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/νσης
Οικονομικού  της  ΠΚΜ  και  την  με  Α/Α 2239 Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης
συμπληρωματικής Πίστωσης έτους  2020 με αρ. πρωτ.  250243(2273)/10-06-2020
(ΑΔΑ:Ω5Φ77ΛΛ-ΕΨ5 , ΑΔΑΜ: 20REQ006837709) που καταχωρήθηκε με α/α 2271
στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΚΜ

- Την με  Α/Α 312 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δήμου Η.Π. Νάουσας με αρ.
πρωτ.  12189/12-08-2020 (ΑΔΑ:ΩΧ7ΣΩΚ0-ΣΝ8 ,  ΑΔΑΜ: 20REQ007174631)  που
καταχωρήθηκε με α/α 312 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής.

         Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1ο 
Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης

1.1 Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου
100 του Ν. 3852/10,όπως ισχύει.

1.2 Η σύμβαση αυτή περιέχει δέκα τρία (13) άρθρα, που αναφέρονται αντίστοιχα στα 
εξής:

1. Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης
2. Σκοπός και αντικείμενο της Σύμβασης.
3. Αρμοδιότητες και Διαδικασίες εκτέλεσης του έργου
4. Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Π.Κ.Μ.
5. Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Δήμου 
6. Προϋπολογισμός - Πόροι - Τρόπος χρηματοδότησης.
7. Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της 

Σύμβασης
8. Όργανο Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Π.Σ.
9. Τροποποίηση της Σύμβασης.
10. Αντισυμβατική συμπεριφορά – Διαιτησία.
11. Ρήτρες 
12. Ειδικοί Όροι
13. Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 2ο

Σκοπός και αντικείμενο της Σύμβασης
Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η συνεργασία των δύο συμβαλλόμενων μερών, για

την εκτέλεση εργασιών ανάπλασης παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας,
σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Νάουσας, δεδομένου ότι:

α) Υπάρχει αδυναμία χρηματοδότησης του έργου εξ΄ ολοκλήρου από ίδιους πόρους του
Δήμου.

β)  Η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  και  συγκεκριμένα  Π.Ε  Ημαθίας  διαθέτει  τους
απαραίτητους πόρους για την χρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους των εργασιών, που
προέρχονται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Ίδιων Πόρων.
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γ) Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου έχει εκπονήσει την υπ' αριθμ....................... μελέτη (αρ.
απόφασης έγκρισης.:..........................),  για  την  εκτέλεση του έργου,  του οποίου  το  κόστος
ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 200.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. (24%).

 και διαθέτει την εμπειρία επίβλεψης παρόμοιας φύσης έργων.
Όλες οι εργασίες θα κατασκευασθούν σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του έργου  και τις

αντίστοιχες  ΕΤΕΠ όπως ισχύουν σήμερα.

Αντικείμενο λοιπόν της παρούσας Σύμβασης είναι η εκτέλεση του έργου:  «Ανάπλαση
παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας», και συγκεκριμένα:

1. Κατασκευή νέων περιφράξεων 
2. Κατασκευή κατάλληλου δαπέδου ασφαλείας
3. Κατασκευή διαδρόμων εντός της παιδικής χαράς
4. Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και κατασκευή βρυσών
5. Δημιουργία κατάλληλων προσβάσεων για την εξυπηρέτηση όλων των χρηστών 
6. Εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων

Άρθρο 3ο 
Αρμοδιότητες και Διαδικασίες εκτέλεσης του έργου 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτός ισχύει.
Για την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, καθώς και για τη σύμβαση μεταξύ του Δήμου

Η.Π. Νάουσας και του αναδόχου ορίζεται ότι:
● «Κύριος του έργου» είναι ο Δήμος Η.Π. Νάουσας
● «Φορέας κατασκευής» του έργου είναι ο Δήμος Η.Π Νάουσας
● «Διευθύνουσα Υπηρεσία» του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του     Δήμου

Νάουσας
● «Προϊσταμένη Αρχή» του έργου, για όλες τις προσυμβατικές διαδικασίες, είναι η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Νάουσας και για όλες τις μετασυμβατικές διαδικασίες, είναι το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Νάουσας.

Άρθρο 4ο 
Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Π.Κ.Μ.

Η Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Ημαθίας  αναλαμβάνει:
1.  Τη συγχρηματοδότηση του έργου προϋπολογισμού 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α 24%) από τις πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών- Ιδίοι Πόροι (Τέλη
Μεταβίβασης αυτοκινήτων) έτους 2020 Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας μέχρι το ύψος των
180.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) 
2. Την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα αυτής της Σύμ-
βασης.
3.  Να  συμμετέχει  με  έναν  εκπρόσωπό  της  και  τον  αναπληρωτή  του  στην  τριμελή  Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της προγραμματικής σύμβασης

Άρθρο 5ο 
Υποχρεώσεις - Δικαιώματα Δήμου

Ο Δήμος Νάουσας αναλαμβάνει:
1. Την ωρίμανση του Έργου (σύνταξη / θεώρηση  μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειο-

δοτήσεων και εγκρίσεων)
2.  Τη σύνταξη / έγκριση των τευχών δημοπράτησης (διακήρυξη, συγγραφές υποχρεώσεων)
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3.  Τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου, σύμφωνα με τη νομοθεσία
Δημοσίων Συμβάσεων

4. Την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έργου
5.  Τον ορισμό της Δ/νουσας Υπηρεσίας του Έργου (ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρε-

σιών του Δήμου Νάουσας), η οποία και θα ενημερώνει την επιτροπή του άρθρου 8, της
παρούσας, για την πορεία  του έργου.

6.  Την εκτέλεση του έργου/αντικειμένου της σύμβασης, που αναφέρεται στο άρθρο 2 της πα-
ρούσας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων και τους κανόνες
της Τέχνης και της Επιστήμης

7. Τη συγχρηματοδότηση του έργου, με το ποσό των 20.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ  24%)  από  τις  πιστώσεις  …………………………..
………………………………………………........................

8. Να επιτρέψει την κατασκευή του παραπάνω έργου στους χώρους των παιδικών χαρών των
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Νάουσας  κυριότητάς του

9.  Να διαθέσει από ιδίους ή άλλους πόρους τον απαραίτητο απαιτούμενο εξοπλισμό των παι-
δικών χαρών τον απαραίτητο απαιτούμενο εξοπλισμό των παιδικών χαρών.

10. Να διασφαλίσει τη λειτουργία και συντήρηση του έργου μετά την ολοκλήρωσή του.
11. Την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα αυτής της

Σύμβασης.
12. Να συμμετέχει με δύο εκπροσώπους, (ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος) ή τους ανα-

πληρωτές τους, στην Τριμελή ( κοινή ) Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Άρθρο 6ο 
Προϋπολογισμός -  Πόροι – Τρόπος χρηματοδότησης

Η εκτέλεση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24%), θα συγχρηματοδοτηθεί:

1. Από τις πιστώσεις του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2020 της  Π.Ε. Ημαθίας μέχρι το ύψος των 180.000,00 € (συμπεριλαμβανο-
μένου του ΦΠΑ 24%) / ΑΞΟΝΑΣ 1 –Περιβάλλον και Ποιότητα / ΜΕΤΡΟ 1.2 – Προστα-
σία και ανάδειξη φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος / ΣΤΟΧΟΣ 1.2.2 – Προστα-
σία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος / ΔΡΑΣΗ 1.2.2.1 – Έργα προστασίας
και  ανάδειξης περιβάλλοντος  με α/α 2,  κωδικό έργου 1221ΗΜΑ0021ΔΠ16 και  Α/Α
1802  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  Πίστωσης  έτους  2016  με  αρ.  πρωτ.
179723(1798) (ΑΔΑ: 6Γ3Κ7ΛΛ, ΑΔΑΜ:16REQ004826896) που αφορούσε την ένταξη
του έργου στο ΠΕΔ 2016, το οποίο έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό 180.000,00 € και
εγκεκριμένη πίστωση  το ποσό των 150.000,00 € για το έτος 2020 και το ποσό των
30.000,00 € για το έτος 2021 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 23/06-04-2020(ΑΔΑ: 63ΠΑ-
7ΛΛ-ΦΘΔ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία
εγκρίθηκε η Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020 και την από 28-04-2020 ορθή επανάληψη αυτής,
και έχει εκδοθεί η με Α/Α 187 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πίστωσης έτους 2020
με αρ. πρωτ.  747(34)/02-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΝ37ΛΛ-32Ψ, ΑΔΑΜ: 20REQ006129961)
που  καταχωρήθηκε  με  α/α  357  στο  βιβλίο  εγκρίσεων  και  εντολών  πληρωμής  της
Δ/νσης Οικονομικού της ΠΚΜ και η με  Α/Α 2239 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
συμπληρωματικής  Πίστωσης  έτους  2020 με  αρ.  πρωτ.  250243(2273)/10-06-2020
(ΑΔΑ:Ω5Φ77ΛΛ-ΕΨ5 , ΑΔΑΜ: 20REQ006837709) που καταχωρήθηκε με α/α 2271
στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΚΜ
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2. Από φορέα χρηματοδότησης  ΣΑΤΑ για  ποσό 13.818,78€  και  Αρ.27  Ν.3756/09  για
ποσό 6181,22€ με αρ.  εγγραφής στον προϋπολογισμό 02.30.7322.021 ως συνεχι-
ζόμενο έργο από το 2019  σύμφωνα  με την υπ΄ αριθμ. 406/2019(ΑΔΑ: 9ΘΙΣΩΚ0-
ΚΒΖ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Η.Π. Νάουσας, για το υπόλοιπο της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ύψους  20.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24%)

Οι πληρωμές των εργασιών, από την Π.Ε Ημαθίας, θα γίνονται τμηματικά, ανάλογα με την
πορεία των εργασιών, μετά από πιστοποίηση της Δ/νουσας υπηρεσίας του Δήμου και σχετικό
πρακτικό της (κοινής) Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης, για το ποσό των 180,000,00 €
μέχρι εξαντλήσεως του και για το υπόλοιπο ποσό από το Δήμο Νάουσας.

Η ανάλυση του προϋπολογισμού αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ

1 ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 115.141,55

2 EΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ  (18%) 20.725,48

3 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 20.380,05

4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 5.000,00

5 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 43,24

6 Φ.Π.Α. (24%) 38.709,68

7 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 200.000,00

Οι παραπάνω δαπάνες προσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, σύμφωνα με
την νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

Άρθρο 7ο 
Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της     σύμβασης  

Η  συνολική  διάρκεια  της  παρούσας  Προγραμματικής  Σύμβασης,  ορίζεται  σε
εικοσιοκτώ (28) μήνες, αρχίζει με την υπογραφή της με δυνατότητα παράτασής της, με την
έκδοση σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Δήμου και της Π.Κ.Μ.,
ύστερα από σχετικό  πρακτικό  της  Τριμελούς  (κοινής)  Επιτροπής  Παρακολούθησης,  με  το
οποίο θα βεβαιώνει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της.

Η κατασκευή  του έργου, αρχίζει από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης, που θα
συναφθεί  μεταξύ  της  Δήμου  Η.Π.  Νάουσας  και  του  «Αναδόχου»  του  έργου,  με  χρονική
διάρκεια που ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης, ήτοι Χ μήνες, η δε ημερομηνία λήξης της, δεν
μπορεί να είναι μεταγενέστερη, αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης, δηλαδή  28 >( χ +χ1)

Το   χρονοδιάγραμμα  εκτέλεσης  των  εργασιών  του  έργου  καθορίζεται  από  την
εργολαβική σύμβαση και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και δεν μπορεί να εξελίσσεται
εκτός ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης. 

H Προγραμματική Σύμβαση, θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, με την οριστική παραλαβή
του  έργου  και  την  αποπληρωμή  του,  εντός  της  ισχύουσας   προθεσμίας   της  παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης, όπως διαμορφώνεται με τις τυχόν εγκεκριμένες παρατάσεις.
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Αναλυτικό  Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης:

α/α Φάση έργου Διάρκεια

1 Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης 2 μήνες

2 Διαγωνισμός 4 μήνες

3 Προσυμβατικός Έλεγχος Σύμβασης Έργου 1 μήνας

4 Σύμβαση- Υλοποίηση 6 μήνες

5 Παραλαβή - Αποπληρωμή 15 μήνες

Άρθρο 8ο

Όργανο Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Π.Σ.    -  Κοινή Επιτροπή  
Παρακολούθησης 

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης,  συγκροτείται κοινή Τρι-
μελής Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη από :

- Δύο εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται πρόεδρος, με τους ανα-
πληρωτές τους.

- Έναν εκπρόσωπο της Π.Κ.Μ. / Υποδ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ημαθίας, με τον ανα-
πληρωτή του. 

 
Μετά την υπογραφή της παρούσας, τα συμβαλλόμενα μέρη, οφείλουν άμεσα να ορίσουν

τους εκπροσώπους τους, όπως παραπάνω, προσδιορίζοντας τον πρόεδρο, προκειμένου να
εκδοθεί  απόφαση συγκρότησης της προαναφερθείσας Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθη-
σης, από τον υπογράφοντα την παρούσα εκπρόσωπο της Π.Κ.Μ.    

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακο-
λούθηση όλων των εργασιών, που απαιτούνται, για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματι-
κής 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  πράξης, η  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 Επιτροπή βρίσκεται  σε  απαρτία,  όταν  είναι  παρόντα και  τα  τρία  (3)  μέλη αυτής.  Η
γνώμη της πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να χαίρει της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών
της και αποτυπώνεται σε σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται και από τα τρία μέλη. 

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Τριμελούς (κοι-
νής)  Επιτροπής  Παρακολούθησης,  καθορίζονται  με   τη  σύμφωνη  γνώμη  των  μελών  της,
εφόσον κριθεί απαραίτητο από την ίδια.

Άρθρο 9ο

Τροποποίηση  
      Η τροποποίηση των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται μόνο

με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών, μετά από σύμφωνη γνώμη
της  Τριμελούς  Επιτροπής Παρακολούθησης και  υπό την προϋπόθεση ότι  δεν  προκαλείται
αύξηση του οικονομικού  αντικειμένου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου
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3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) περί προγραμματικών συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 179 του Ν. 4555/2018.

Άρθρο 10ο 
Αντισυμβατική Συμπεριφορά – Διαιτησία 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση,
εφόσον δεν επιλυθεί συμβιβαστικά και με καλή πίστη, θα υπάγονται στα καθ΄ ’ύλην αρμόδια
και κατά τόπο δικαστήρια. 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης,
που θεωρούνται όλοι σημαντικοί, ή η παράβαση των διατάξεων του Νόμου, της καλής πίστης
και των συναλλακτικών ηθών, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο
άλλο το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση.

Άρθρο 11ο

Ρήτρες
Τα  συμβαλλόμενα  μέρη  οφείλουν  να  εφαρμόζουν  τους  όρους  της  παρούσας

προγραμματικής σύμβασης. Η Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης, μπορεί να προβαίνει σε
συστάσεις εφαρμογής των όρων της σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους
της παρούσας προγραμματικής σύμβασης - που θεωρούνται όλοι σημαντικοί - ή η παράβαση
του νόμου ή της καλής πίστης και  των συναλλακτικών ηθών, από ένα από τα συμβαλλόμενα
μέρη,  συνεπάγεται  τον  καταλογισμό  κάθε  θετικής  ή  αποθετικής  ζημίας  στο συμβαλλόμενο
μέρος το οποίο προέβη στην παράβαση. Το ποσό της ζημίας,  καθορίζεται σε 1% επί  του
ποσού της σύμβασης του έργου,  χωρίς  το ποσό του Φ.Π.Α.,  για  κάθε παράβαση και  δεν
μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000,00 € 

ΑΡΘΡΟ 12ο

    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

12.1.  Υποκατάσταση. 
Απαγορεύεται  ρητώς  στο  Δήμο  η  υποκατάστασή  του  από  τρίτο  για  την  υλοποίηση  της
Σύμβασης.  Αν  χωρήσει  υποκατάσταση,  τότε  ο  Δήμος  ευθύνεται  για  κάθε  πταίσμα  της
Σύμβασης, από τον τρίτο, έναντι της ΠΚΜ - Π.Ε Ημαθίας , ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα
από υπαιτιότητα του Δήμου .
12.2.  Πνευματικά δικαιώματα. 

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.), που θα συνταχθούν από το Δήμο (και
τους  προστηθέντες  και  αντισυμβαλλομένους  του),  στο  πλαίσιο  εκτέλεσης  της  παρούσας
Σύμβασης  και  των  συμβάσεων που  θα  υπογράψει  ο  Δήμος  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της
Σύμβασης,  θα  ανήκουν  και  στην  ιδιοκτησία  της  ΠΚΜ,  η  οποία  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 στην Π.Κ.Μ., (Υποδιεύθυνση
Τεχνικών Έργων Π.Ε Ημαθίας),  κατά το χρόνο σύνταξης των μελετών,  και της μελέτης
εφαρμογής – μητρώο του έργου - κατά το πέρας του έργου, τόσο ως γνήσια αντίγραφα, όσο
και σε ηλεκτρονική  επεξεργάσιμη μορφή ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή
λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, ρητώς εκχωρούνται
στην Π.Κ.Μ., χωρίς την καταβολή αμοιβής.
12.3.  Εμπιστευτικότητα. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Δήμος (και
οι  προστηθέντες  του)  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  μη  γνωστοποιήσει  σε  τρίτους,
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συμπεριλαμβανομένων  των  εκπροσώπων  του  ελληνικού  και  διεθνούς  τύπου,  χωρίς  την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Π.Κ.Μ. , οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που
θα περιέλθουν σε γνώση του, κατά την υλοποίηση της Σύμβασης και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

         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.

Αφού αναγνώσθηκε η Προγραμματική Σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε πέντε (5) όμοια
αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Ο Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής

Ενότητας Ημαθίας

Κωνσταντίνος Καλαΐτζίδης

Για το Δήμο Η.Π. Νάουσας
Ο Δήμαρχος

             Νικόλαος Καρανικόλας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ  

Έγγραφο / απόφαση
Φορέας έγκρισης ή

αδειοδότησης
Αριθμός πρωτ./

ημερομηνία
Απόφαση έγκρισης της υπ' αριθμ. ..............  
μελέτης

Δήμος Η.Π.
Νάουσας

……../…………

Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
Π.Κ.Μ για την υπογραφή της Προγραμματικής 
Σύμβασης

  Π.Κ.Μ ……../…………

Απόφαση Δ.Σ Δήμου Η.Π. Νάουσας για την 
υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης

Δήμος Η.Π.
Νάουσας

98/2020
(ΑΔΑ:ΩΝ1ΝΩΚΟ-ΗΒ3)

Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για 
την έγκριση του Προγράμματος Επενδυτικών 
δαπανών Ιδίων Πόρων Περιφερειακής  
Ενότητας Ημαθίας έτους 2020  

  Π.Κ.Μ Η από 28-04-2020 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Της 23/06-04-2020
(ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ)

Απόφαση Δ.Σ Δήμου Η.Π. Νάουσας για την
έγκριση προϋπολογισμού 2020

Δήμος Η.Π.
Νάουσας

51/2020
(ΑΔΑ:Ψ4Ι6ΩΚ0-7Κ7)

Απόφαση Δ.Σ Δήμου Η.Π. Νάουσας για την
έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2020

Δήμος Η.Π.
Νάουσας

406/2019
(ΑΔΑ: 9ΘΙΣΩΚ0-ΚΒΖ)

Απόφαση  Ανάληψης  υποχρέωσης
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Π.Κ.Μ 187/2020 (ΑΔΑ:
ΨΕΝ37ΛΛ-32Ψ, ΑΔΑΜ:
20REQ006129961) και

2239/2020
(ΑΔΑ:Ω5Φ77ΛΛ-ΕΨ5 ,

ΑΔΑΜ:
20REQ006837709)

Απόφαση  Ανάληψης  υποχρέωσης  Δήμου
Η.Π. Νάουσας

Δήμος Η.Π.
Νάουσας

312/2020
(ΑΔΑ:ΩΧ7ΣΩΚ0-ΣΝ8,

ΑΔΑΜ:20REQ0071746
31)
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