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Αριθμ. Συνεδρίασης 19η/25.10.2017

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ  124

Στη  Θεσσαλονίκη,  σήμερα  στις  25/10/2017,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  13.00,  συνήλθε  σε
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας,
Βασ.  Όλγας  198,  η  Μητροπολιτική  Επιτροπή  της  Μ.Ε.Θ.,  που  συγκροτήθηκε  με  την  αριθμ.
46/Ορθή Επανάληψη/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί
εκλογής  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  της  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  της
Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης’’,  κατόπιν  της  με  αριθμ.  πρωτ.  Μ.Ε.  οικ.  444031
(334)/20-10-2017 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213
του Ν. 3852/2010.
      
      Παρόντες:
1. Τζόλλας Μιχάλης, Πρόεδρος
2. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
3. Χριστόπουλος Μιχάλης, τακτικό μέλος
4. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό μέλος
5. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος
6. Κελεσίδου Χρηστίνα, τακτικό μέλος
7. Φύκα Ελένη, τακτικό μέλος
8. Ζάχαρης Ηλίας, τακτικό μέλος
9. Ασπασίδης Γεώργιος, τακτικό μέλος
10. Καζαντζίδης Παντελεήμων, τακτικό μέλος
11. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό μέλος
12. Χαραλαμπίδου Δέσποινα, τακτικό μέλος
13. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος
14. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ.
Απόστολος Τζιτζικώστας.
 
Στη  συνεδρίαση  παρέστη  η  Αντιπεριφερειάρχης  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης  κ.
Παρασκευή Πατουλίδου. 

Δεν  παρέστη,  αν  και  κλήθηκε  νόμιμα  και  έγκαιρα,  ο  κ.  Γάκης  Βασίλειος,  Αντιπρόεδρος  της
Μητροπολιτικής Επιτροπής.

Χρέη  Γραμματέα  εκτελεί  η  υπάλληλος  της  Π.Κ.Μ.  Αλεξάνδρα  Τριανταφύλλου,  κλάδου  ΠΕ
Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Β’.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στα  μέλη ότι  υπάρχει  ένα  θέμα εκτός  ημερήσιας  διάταξης  με  τίτλο
«Έγκριση  Υποβολής  Πρότασης  Ένταξης του  έργου  ‘’2ο Γυμνάσιο  Θέρμης  –  ΠΡΟΚΑΤ
12/θέσιο’’  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  ‘’Κεντρική  Μακεδονία’’  Άξονα  Προτεραιότητας  10:
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‘’Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση’’ και  Έγκριση
Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της  Περιφέρειας Κεντρικής  Μακεδονίας και  του
Δήμου Θέρμης για την Ολοκλήρωση του έργου ‘’2ο Γυμνάσιο Θέρμης – ΠΡΟΚΑΤ 12/θέσιο’’» και
ζήτησε  τη  γνώμη του  Σώματος  για  τη  συζήτησή του.  Το Σώμα ενέκρινε  κατά πλειοψηφία τη
συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος  με  την κ.  Χαραλαμπίδου Δέσποινα,  τακτικό
μέλος, να ψηφίζει κατά της συζήτησης του θέματος και τις κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη και κ.
Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικά μέλη, να ψηφίζουν λευκό.     

1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  «Έγκριση  Υποβολής  Πρότασης  Ένταξης του
έργου  ‘’2ο Γυμνάσιο  Θέρμης  –  ΠΡΟΚΑΤ  12/θέσιο’’  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  ‘’Κεντρική
Μακεδονία’’ Άξονα Προτεραιότητας 10: ‘’Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων
και  τη  δια  βίου  μάθηση’’  και  Έγκριση  Σχεδίου  Προγραμματικής  Σύμβασης μεταξύ  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θέρμης για την Ολοκλήρωση του έργου ‘’2ο

Γυμνάσιο Θέρμης – ΠΡΟΚΑΤ 12/θέσιο’’» 

     Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα
με τίτλο «Έγκριση Υποβολής Πρότασης Ένταξης του έργου ‘’2ο Γυμνάσιο Θέρμης – ΠΡΟΚΑΤ
12/θέσιο’’  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  ‘’Κεντρική  Μακεδονία’’  Άξονα  Προτεραιότητας  10:
‘’Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση’’ και  Έγκριση
Σχεδίου  Προγραμματικής  Σύμβασης μεταξύ  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  και  του
Δήμου Θέρμης για την Ολοκλήρωση του έργου ‘’2ο Γυμνάσιο Θέρμης – ΠΡΟΚΑΤ 12/θέσιο’’»,
έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ.  πρωτ.  1797,  1798/25-10-2017 έγγραφο του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη  Μ.Ε.Θ.  με  το  οποίο  διαβιβάστηκε  το  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θέμα  και
επεσήμανε  ότι  το  προς  συζήτηση  θέμα  έχει  δύο  σκέλη  που  όμως  αφορούν  το  ίδιο  έργο.
Καλωσόρισε  στη  συνεδρίαση  τον  κ.  Απ.  Τσολάκη,  Αντιδήμαρχο  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &
Πολεοδομίας  του  Δήμου  Θέρμης.  Εν  συνεχεία  έδωσε  το  λόγο  στην  κ.  Π.  Πατουλίδου,
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Πατουλίδου έθεσε υπόψη της
επιτροπής  την  με  αρ.  πρωτ.  449095/οικ.14333  τ.τ./20-10-2017  εισήγηση  της  Υποδιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για την έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου ‘’2ο

Γυμνάσιο Θέρμης – ΠΡΟΚΑΤ 12/θέσιο’’  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Κεντρική Μακεδονία’’
Άξονα Προτεραιότητας 10: ‘’Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου
μάθηση’’ και την με αρ. πρωτ. 410293/13371 τ.τ./20-10-2017 εισήγηση της ίδιας Υποδιεύθυνσης
για  την  έγκριση Σχεδίου  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας  και  του  Δήμου  Θέρμης  για  την  Ολοκλήρωση του  έργου ‘’2ο Γυμνάσιο  Θέρμης  –
ΠΡΟΚΑΤ 12/θέσιο’’ και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους το θέμα έρχεται εκτός ημερήσιας
διάταξης.  Κατόπιν  ο  λόγος  δόθηκε  στην  κ.  Ηλιάδου  Ιλόνα,  υπάλληλο  της  Υποδιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία παρουσίασε συνοπτικά το θέμα. Στη συνέχεια ο
λόγος  δόθηκε  στον  κ.  Απ.  Τσολάκη, Αντιδήμαρχο  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &  Πολεοδομίας  του
Δήμου Θέρμης, ο οποίος έκανε μία σύντομη αναδρομή στο ιστορικό του έργου και εξήγησε τη
διαδικασία που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα καθώς και τι πρέπει να γίνει στο εξής προκειμένου
να  ολοκληρωθεί  το  έργο.  Ενημέρωσε  το  Σώμα  για  τη  σχετική  με  το  θέμα  απόφαση  αριθμ.
345/2017 (με ΑΔΑ: 6Κ3ΣΩΡΣ-ΕΔΦ) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμης καθώς και την
αριθμ.  386/2017  απόφαση  (με  ΑΔΑ:  6ΣΜΜΩΡΣ-Α4Β)  με  την  οποία  τροποποιήθηκε  η  αριθμ.
345/2017  απόφαση,  κατόπιν  σύστασης  της  Δ/νσης  Διοίκησης  (με  το  με  αριθ.  πρωτ.
65029/10.10.2017  έγγραφό  της) της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης, που
διενήργησε  τον  έλεγχο  νομιμότητας,  να  γίνουν  ορισμένες  συμπληρώσεις  στο  σχέδιο  της
Προγραμματικής  Σύμβασης.  Το  θέμα  για  την  τροποποίηση  της  αριθμ.  345/2017  απόφασης
πέρασε εκτός ημερήσιας διάταξης από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Θέρμης στη συνεδρίαση
της  24ης Οκτωβρίου  2017  και  εγκρίθηκε  ομόφωνα.  Επίσης,  ο  κ.  Τσολάκης  απάντησε  στις
ερωτήσεις που του τέθηκαν από τις κ. Χαραλαμπίδου Δέσποινα, κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη και
κ.   Παλιαδέλη –  Σαατσόγλου  Χρυσούλα,  τακτικά  μέλη.  Τέλος,  ευχαρίστησε  τη  Μητροπολιτική
Επιτροπή για τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. Τόνισε ότι το έργο έχει μεγάλη
ωριμότητα  ένταξης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  ‘’Κεντρική  Μακεδονία’’,  προκειμένου  να
χρηματοδοτηθεί  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης,  και  οι  προθεσμίες
υποβολής  προτάσεων ένταξης  στο ανωτέρω Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  είναι  πολύ  πιεστικές,
καθώς  αναμένεται  προκήρυξη  σχετικής  πρόσκλησης  υποβολής  προτάσεων  έως  τα  μέσα
Νοεμβρίου 2017. Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Ο κ.
Ιγνατιάδης  Θεόδωρος  και  η  κ.  Παυλίδου  Φωτεινή  –  Νιόβη,  τακτικά  μέλη,  δήλωσαν  ότι  θα
ψηφίσουν θετικά. Η κ. Χαραλαμπίδου Δέσποινα, τακτικό μέλος, δήλωσε ότι  θα ψηφίσει  θετικά
καθώς  πρόκειται  για  σχολική  στέγη  και  διότι  το  θέμα  πέρασε  ομόφωνα  από  το  Δημοτικό
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Συμβούλιο  Δήμου  Θέρμης.  Η  κ.  Παλιαδέλη  –  Σαατσόγλου  Χρυσούλα,  τακτικό  μέλος,  επίσης
δήλωσε ότι θα υπερψηφίσει το θέμα, καθώς καλύφθηκε από τις πληροφορίες και τις διευκρινίσεις
του  κ.  Τσολάκη.  Μετά  την  ολοκλήρωση  των  τοποθετήσεων  η  Αντιπεριφερειάρχης  Μ.Ε.Θ.  κ.
Πατουλίδου διευκρίνισε ότι το προς έγκριση σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης περιλαμβάνει
τις τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 386/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Θέρμης.

     Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της κ. Πατουλίδου, των διευκρινίσεων που δόθηκαν από
τον κ. Απ. Τσολάκη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης, των
ερωτήσεων  των  μελών  και  της  μεταξύ  τους  διαλογικής  συζήτησης,  ο  Πρόεδρος  της
Μητροπολιτικής  Επιτροπής θέτει  το  θέμα σε ψηφοφορία ως έχει.  Η Μητροπολιτική  Επιτροπή
έχοντας  υπόψη τα  ανωτέρω και  λαμβάνοντας  υπόψη το  άρθρο 213 του  Ν.  3852/2010  ‘‘περί
αρμοδιοτήτων  της  Μητροπολιτικής  Επιτροπής’’,  την  υπ’  αριθμ.  46/Ορθή  Επανάληψη/2017
απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας  ‘‘περί  εκλογής  τακτικών  και
αναπληρωματικών  μελών  της  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  της  Μητροπολιτικής  Ενότητας
Θεσσαλονίκης’’,  την  με  αρ.  πρωτ.  16534,  15078/14-03-2017  απόφαση  του  Γ.Γ.  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  «περί  επικύρωσης  εκλογής  τακτικών  και
αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης»,
την  αριθμ.  32/2017  απόφαση  της  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  «περί  εκλογής  Προέδρου  και
Αντιπροέδρου  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης»,  η  οποία
ελέγχθηκε  και  εγκρίθηκε  ως  προς  τη  νομιμότητά  της  με  το  με  αρ.  πρωτ.:  18345/23-03-2017
έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  και  την  με  αρ.  πρωτ.
359184(6447)/01-09-2016  απόφαση του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  «περί  Ορισμού
Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», την με αρ.
πρωτ.  449095/οικ.14333  τ.τ./20-10-2017  εισήγηση  της  Υποδιεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων Μ.Ε.
Θεσσαλονίκης για την έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης  του έργου ‘’2ο Γυμνάσιο Θέρμης –
ΠΡΟΚΑΤ 12/θέσιο’’ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Κεντρική Μακεδονία’’ Άξονα Προτεραιότητας
10: ‘’Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση’’,  την με αρ.
πρωτ. 410293/13371 τ.τ./20-10-2017 εισήγηση της ίδιας Υποδιεύθυνσης για την έγκριση Σχεδίου
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θέρμης
για την Ολοκλήρωση του έργου ‘’2ο Γυμνάσιο Θέρμης – ΠΡΟΚΑΤ 12/θέσιο’’ και πιο συγκεκριμένα
τα κατωτέρω: 

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87  Α΄/7-6-2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  και
ειδικότερα παρ. 1α του άρθρου 100, της παρ. Α του άρθρου 163 και της παρ. ΣΤ περ. 3
του άρθρου 186.

2. Το  Ν.  4412/2016  για  τις  «Δημόσιες  συμβάσεις  έργων  προμηθειών  και  υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

3. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α 265/23-12-2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα το
άρθρο 50 για τη Διαχειριστική Ικανότητα των δικαιούχων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

4. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  133/23-12-2010  (ΦΕΚ  226/Α΄/27.12.2010)  «Οργανισμός  της
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  τις  υπ΄  αριθμ.
81320+77909/01-12-2016  Αποφάσεις  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Μακεδονίας  Θράκης  (ΦΕΚ  4302/Β/30-12-2016)  «Έγκριση  τροποποίησης
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

5. Την με αρ.  πρωτ.  οικ.30149(387) (ΦΕΚ 390/τ΄  Β/10-02-2017)  Απόφαση Περιφερειάρχη
Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  "Μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  της  Γενικής  Διεύθυνσης
Προγραμματισμού  και  Υποδομών  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  στους
Αντιπεριφερειάρχες  και  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και
άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»  στον  Προϊστάμενο  της  Γενικής
Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Την υπ' αρ. οικ. 30110(385) Απόφαση Περιφερειάρχη Κ.Μ. (ΦΕΚ 390/Β’/10-02-2017) για
“Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  των  οργανικών  μονάδων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας  στους  Αντιπεριφερειάρχες  και  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  καθώς  και
παροχή εξουσιοδότησης  υπογραφής εγγράφων,  αποφάσεων και  άλλων πράξεων «ΜΕ
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ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»,  στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,
στους  Προϊσταμένους  των  Γενικών  Διευθύνσεων,  των  Διευθύνσεων/Αυτοτελών
Διευθύνσεων,  Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων/Αυτοτελών  Τμημάτων  και  Αυτοτελών
Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

7. Το γεγονός  ότι  η  Σύμβαση του έργου  «2ο Γυμνάσιο  Θέρμης –  ΠΡΟΚΑΤ 12/θέσιο»,
υπογράφηκε  στις  30-11-2010  μεταξύ  του  Αναδόχου  “Θεοδωρίδης  ΑΤΕΒΕ”  και  της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, ως Κυρίου του έργου εκείνη την περίοδο (προ
Ν.3852/2010  “Πρόγραμμα  Καλλικράτης”),  με  συμβατική  δαπάνη  €4.055.869,48
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%)

8. Το γεγονός ότι με το Ν.3852/2010 “Πρόγραμμα Καλλικράτης”, άρθρο 94, παρ. 4, η χωρική
αρμοδιότητα των θεμάτων σχολικής στέγης μεταβιβάστηκε στους Δήμους.

9. Ότι  το  έργο  βρίσκεται  σε  διακοπή  εργασιών  από  την  4-5-2011,  λόγω  της  διακοπής
χρηματοδότησης  του  Προγράμματος  Σχολικής  Στέγης  που  προέκυψε  εξαιτίας  του
Ν.3852/2010 “Πρόγραμμα Καλλικράτης”. 

10. Ότι το έργο είναι ημιτελές και για να ολοκληρωθεί και να καταστεί λειτουργικό, υπολείπεται
περίπου  το  70%  (εβδομήντα  τοις  εκατό)  των  εργασιών.  Το  κόστος  των  εργασιών
ολοκλήρωσης  του  έργου  υπολογίζεται  στο  ποσό  των  3.045.023,72€,  εκ  των  οποίων:
2.253.879,45€  για  εργασίες  με  Ε.Ο.  &  Γ.Ε.,  111.834,45€  για  Απρόβλεπτες  δαπάνες,
4.679,10€  για  απολογιστικές  εργασίες  ασφάλτου  (με  Ε.Ο.  &  Γ.Ε.),  85.271,29€  για
Αναθεώρηση και 589.359,43€ για Φ.Π.Α. 24%.

11. Ότι το “2ο Γυμνάσιο Θέρμης”, που  έχει 180 μαθητές από στους οικισμούς Ν. Ρυσίου και
Ταγαράδων  της  Δημοτικής  Ενότητας  Θέρμης  του  Δ.Θ.,  από  την  ίδρυσή  του  (2001)
στεγάζεται  σε  μισθωμένο  κτίριο επί  της  επαρχιακής  οδού  30  «Γεωργική  Σχολή
Θεσσαλονίκης  -  Ν.  Ρύσιο  -  Αγία  Παρασκευή  –  Σουρωτή  -  Βασιλικά».  Το  κτίριο  αυτό
παρουσιάζει πολλά προβλήματα και οι  διαδικασίες που έγιναν για την εκμίσθωση άλλου
κτιρίου ήταν ατελέσφορες. 

12. Ότι  η ανάγκη για μετεγκατάσταση του σχολείου σε νέο, σύγχρονο, υγιές και λειτουργικό
περιβάλλον  είναι  επιτακτική,  όπως  επιβεβαιώνεται  και  από  την  υπ’  αρ.  πρωτ.
19891/02.6.2016  θετική  γνωμοδότηση  της  Περιφερειακής  Διεύθυνσης  Α/βάθμιας  και
Β/βάθμιας  Εκπαίδευσης  Κεντρικής  Μακεδονίας  υπέρ  της  σκοπιμότητας  ολοκλήρωσης
ανέγερσης του 2ου Γυμνασίου Θέρμης.

13. Η αλματώδης αύξηση του πληθυσμού των οικισμών Ταγαράδων και Ν. Ρυσίου (περίπου
126% και 26% τη 10ετία 2001-2011 και περίπου 178% και 118% την 20ετία 1991-2011
αντίστοιχα,  σύμφωνα  με  στοιχεία  των  απογραφών  της  ΕΣΥΕ)  καθιστά  αναγκαία  την
κατασκευή του νέου κτιρίου που θα έχει δυναμικότητα 300 μαθητών.

14. Την  αναμενόμενη  ανοιχτή  πρόσκληση  για  υποβολή  προτάσεων  στο  Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα  «Κεντρική  Μακεδονία»,  Άξονας  Προτεραιότητας  10:  «Επένδυση  στην
εκπαίδευση,  την  απόκτηση  δεξιοτήτων  και  τη  δια  βίου  μάθηση»,  ο  οποίος
συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης,  με  τίτλο
«.................................» και κωδικό πρόσκλησης .............

15. Το γεγονός ότι η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης προτίθεται να υποβάλει Αίτηση
Χρηματοδότησης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Κεντρική  Μακεδονία»,  Άξονας
Προτεραιότητας 10:  «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και  τη δια
βίου μάθηση» κωδικός πρόσκλησης ................ πρωτ. ...............................

16. Το αίτημα υπ' αρ. πρωτ. 34572/2-10-2017 του Δήμου Θέρμης προς την Υποδιεύθυνση
Τεχνικών  Έργων  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης  της  Π.Κ.Μ.  για  σύναψη
Προγραμματικής Σύμβασης με σκοπό την ολοκλήρωση του έργου «2ο Γυμνάσιο Θέρμης
– ΠΡΟΚΑΤ 12/θέσιο»

17. Την  υπ'  αρ.  345/2017 (με  ΑΔΑ:6Κ3ΣΩΡΣ-ΕΔΦ)  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου
Θέρμης, με την οποία μεταξύ άλλων εγκρίνει: α) την υποβολή πρότασης για την ένταξη του
έργου  «2ο  Γυμνάσιο  Θέρμης  –  ΠΡΟΚΑΤ  12/θέσιο» προς  χρηματοδότηση  στο  ΕΠ
Κεντρικής  Μακεδονίας,  σε  περίπτωση  δημοσίευσης  σχετικής  Πρόσκλησης,  και  β)  την
σύναψη  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Θέρμης  και  της  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.

18. Την υπ'  αρ.  386/2017 (με ΑΔΑ: 6ΣΜΜΩΡΣ-Α4Β) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέρμης  με  θέμα  την  ‘’Τροποποίηση  της  με  αριθ.  345/2017  απόφασης  του  Δημοτικού
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Συμβουλίου  με  θέμα:  Έγκριση σύναψης  Προγραμματικής  Σύμβασης  για  την  Πράξη  2ο

Γυμνάσιο Θέρμης (ΠΡΟΚΑΤ 12/Θέσιο)’’

                                               Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα
  
1.  Την  έγκριση υποβολής  πρότασης  ένταξης  του  έργου  «2ο  Γυμνάσιο  Θέρμης  –  ΠΡΟΚΑΤ
12/θέσιο»,  συνολικού  προϋπολογισμού  3.045.023,72€ για  συγχρηματοδότηση  από  το
Ευρωπαϊκό  Ταμείο   Περιφερειακής   Ανάπτυξης,  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Κεντρική
Μακεδονία» Άξονα Προτεραιότητας 10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων
και τη δια βίου μάθηση».

2.  Την  έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας και του Δήμου Θέρμης, προϋπολογισμού 3.045.023,72€ (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ), σύμφωνα με το σχέδιο που ακολουθεί.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
του άρθρου 100, ν. 3852/2010

για την ολοκλήρωση του έργου

«2ο Γυμνάσιο Θέρμης – ΠΡΟΚΑΤ 12/θέσιο»

Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  ......2017,  ημέρα  .........., και  στο  γραφείο  του  Περιφερειάρχη  Κεντρικής

Μακεδονίας, που βρίσκεται στην οδό Βασιλ. Όλγας 198 στη Θεσσαλονίκη, οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι

στο εξής «συμβαλλόμενοι»:

• Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα από

την Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ./Π.Κ.Μ., κα Παρασκευή Πατουλίδου, η οποία θα καλείται στο εξής χάριν

συντομίας ΠΚΜ, και

• Ο  Δήμος  Θέρμης,  που  εδρεύει  στη  Θέρμη  (Δημοκρατίας  1  &  Β.  Ταβάκη,  Τ.Κ.  57001),  και

εκπροσωπείται  νόμιμα από τον Δήμαρχο κ.  Θεόδωρο Παπαδόπουλο,  ο  οποίος θα καλείται  χάριν

συντομίας στο εξής ΔΘ,

έχοντας υπόψη:

α. Τις  διατάξεις  του  ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87  Α)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», και  ειδικότερα το άρθρο 100, όπως

ισχύει,

β. τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), όπως η παρ. 1α αυτού τροποποιήθηκε με

το άρθρο 74 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α),

γ. τη με αριθ.  ......../2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ, για την έγκριση των

όρων της παρούσας,

δ. τη με αριθμό  ...../2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης, για την έγκριση

των όρων της παρούσας,

ε. το με αριθ. πρωτ. .................. έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης-Διεύθυνση

Προσωπικού (έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.  ....../2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

της ΠΚΜ)

στ. το  με  αριθ.  πρωτ.  ....................... έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης-

Διεύθυνση  Προσωπικού  (έλεγχος  νομιμότητας  της  με  αριθ.  ......./2017  απόφασης  του  Δημοτικού

Συμβουλίου Θέρμης)

ζ. την από 30.11.2010 σύμβαση μεταξύ της πρώην ΝΑΘ και του αναδόχου, και

η. την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  99901/3111/26.5.2011 Απόφαση της  Διεύθυνσης Τεχνικών  Έργων της  ΠΚΜ

(καθολικός διάδοχος της ΝΑΘ) περί αποδοχής της από 4.5.2011 Ειδικής Αίτησης διακοπής της από

30.11.2010 σύμβασης,
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συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα άρθρα της σύμβασης που ακολουθούν.

Περιεχόμενα Σύμβασης

1. Προοίμιο (άρθρο 1)

2. Αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 2)

3. Σκοπός της σύμβασης (άρθρο 3)

4. Υποχρεώσεις και δικαιώματα της ΠΚΜ (άρθρο 4)

5. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του ΔΘ (άρθρο 5)

6. Πόροι - Τρόπος Χρηματοδότησης (άρθρο 6)

7. Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα (άρθρο 7)

8. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης (άρθρο 8)

9. Διαιτησία (άρθρο 9)

10. Αντισυμβατική συμπεριφορά (άρθρο 10)

11. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 11)

12. Τελικές διατάξεις (άρθρο 12)

Άρθρο 1. Προοίμιο

1.1 Το 2ο Γυμνάσιο Θέρμης έχει 180 μαθητές, που κατοικούν στους οικισμούς Ν. Ρυσίου και Ταγαράδων

της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του ΔΘ. Από την ίδρυσή του (2001) στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο  

επί της επαρχιακής οδού 30 «Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης-Ν. Ρύσιο - Αγία Παρασκευή-Σουρωτή-

Βασιλικά».  Το  κτίριο  αυτό  παρουσιάζει  πολλά  προβλήματα  και  οι  διαδικασίες  που  έγιναν  για  την

εκμίσθωση άλλου κτιρίου ήταν ατελέσφορες.

1.2 Τον  Ιούνιο  του  2010  η  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  της  πρώην  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης

Θεσσαλονίκης - ΝΑΘ (ήδη ΠΚΜ), διεξήγαγε δημοπρασία για την ανάθεση της κατασκευής νέου κτιρίου για

την εγκατάσταση του 2ου Γυμνασίου Θέρμης, σε συνέχεια της οποίας υπογράφηκε η από 30.11.2010

σύμβαση  μεταξύ  της  πρώην  ΝΑΘ  και  του  αναδόχου,  με  συμβατική  δαπάνη  €4.055.869,48

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%).

1.3 Στις 4.5.2011, η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία Ειδική Δήλωση Διακοπής

Εργασιών. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 99901/3111/26.5.2011 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της

ΠΚΜ (καθολικός διάδοχος της ΝΑΘ) αποφασίστηκε η αποδοχή της διακοπής εργασιών. Μέχρι σήμερα

δεν έχει αρθεί η διακοπή, λόγω μη ύπαρξης περαιτέρω χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του έργου.

Ωστόσο, η εργολαβία δεν έχει διαλυθεί. Οι μέχρι σήμερα εξοφληθείσες πιστοποιήσεις προς τον ανάδοχο

ανέρχονται σε €1.171.734,12, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

1.4 Το έργο βρίσκεται στο αγροτεμάχιο 482 του αγροκτήματος Νέου Ρυσίου του Δήμου Θέρμης, συνολικού

εμβαδού 16.620 τ.μ.  που ανήκει  κατά κυριότητα στον Δήμο Θέρμης,  όπως προκύπτει  από το από

24.2.2016 απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος του Κτηματολογικού Γραφείου Βασιλικών για το

ΚΑΕΚ: 190810202024/0/0. Το κτίριο έχει δύο επίπεδα: ισόγειο, εμβαδού 1.449,38 τ.μ. και όροφο, εμβαδού

1.373,08  τ.μ.  και  κατασκευάζεται  με  τη  μέθοδο  της  βαριάς  προκατασκευής  του  ΟΣΚ,  με  φέροντα

οργανισμό από προκατασκευασμένα και έγχυτα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα.

1.5 Μέχρι τη διακοπή των εργασιών είχαν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

α. Οι χωματουργικές εργασίες του κτιρίου και  οι βασικές χωματουργικές εργασίες του αύλειου

χώρου

β. Η θεμελίωση και ο φέρων οργανισμός του κτιρίου έως τη στάθμη του δαπέδου των ισογείων

γ. Οι  υποβάσεις  και  μονώσεις  του  ισογείου  δαπέδου,  οι  Η/Μ  εγκαταστάσεις  που  είναι

εγκιβωτισμένες στην υπόβαση και στο δάπεδο του ισογείου

δ. Το δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα

ε. Πλήρωση  με  σκύρα  των  ορυγμάτων  εξωτερικά  των  θεμελίων  του  κτιρίου  και  κατασκευή

στραγγιστηρίου

στ. Παραγωγή όλων των απαιτούμενων προκατασκευασμένων στοιχείων του έργου

ζ. Θεμελιακή γείωση (αλεξικέραυνο).

1.6 Για την ολοκλήρωση του έργου απομένουν να κατασκευαστούν οι ακόλουθες εργασίες:

α. Οικοδομικές εργασίες: Τοποθέτηση των προκατασκευασμένων στοιχείων και ολοκλήρωση του

φέροντα  οργανισμού  του  κτιρίου  με  τα  έγχυτα  μέρη,  τοιχοδομές  (πάσης  φύσεως)  κτιρίου  και
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στεγασμένων  χώρων,  τοποθέτηση  κασσών  και  ψευτοκασσών,  μονώσεις,  κατασκευή  στέγης,

μαρμαρικές  εργασίες,  επιχρίσματα,  χρωματισμοί,  επενδύσεις  τοίχων,  επιστρώσεις  δαπέδων και

επενδύσεις βαθμίδων, τοποθέτηση κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων, εξοπλισμού σχολείου (ερμάρια,

κρεμάστρες κ.λπ.), ειδών υγιεινής, σοβατεπιών, καπνοδόχου.

β. Ηλεκτρομηχανολογικές  εργασίες: Εγκαταστάσεις  ύδρευσης,  αποχέτευσης-σύνδεσης  με

δίκτυο αποχέτευσης, κατασκευή πυρόσβεσης, κατασκευή κεντρικής θέρμανσης, εγκατάσταση

λεβητοστασίου, κατασκευή ανελκυστήρα).

γ. Εργασίες αύλειου χώρου: Κατασκευή περίφραξης, διαμόρφωση αύλειου χώρου, εγκατάσταση

ηλεκτροφωτισμού αύλειου χώρου-άρδευση-συγκρότημα βρυσών, κατασκευή γηπέδων μπάσκετ-

βόλεϊ, κερκίδων, ασφαλτοστρώσεις, διαμόρφωση χώρων πρασίνου.

Άρθρο 2. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η ολοκλήρωση του έργου «2ο Γυμνάσιο Θέρμης

– ΠΡΟΚΑΤ 12/θέσιο», με βάση την από 30.11.2010 σύμβαση μεταξύ της πρώην ΝΑΘ και του αναδόχου, με

συμβατική δαπάνη €4.055.869,48 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%).

Λαμβάνοντας  υπόψη  και  τον  εγκεκριμένο  3ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  Εργασιών  (ΑΠΕ),  στον  οποίο

συμπεριλήφθηκαν ακόλουθα τα ποσά των εξοφληθέντων λογαριασμών, των πρώτων δύο ΑΠΕ, οι εξοφληθείσες

απαιτήσεις του αναδόχου (π.χ. τόκοι υπερημερίας λογαριασμών) και η αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 24%, ο

προϋπολογισμός του προς υλοποίηση έργου διαμορφώνεται σε €3.045.023,72 (συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ 24%).

Η κατασκευή του έργου πρόκειται  να υλοποιηθεί  με χρηματοδότηση από το ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας,

άξονας προτεραιότητας «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση», στο

οποίο θα κατατεθεί από την ΠΚΜ σχετικό αίτημα.

Ειδικότερα, το αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

1. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση που θα δημοσιευθεί για την ένταξη έργων στο σχετικό μέτρο
του  άξονα προτεραιότητας «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου
μάθηση» του Επιχειρησιακού Προγάμματος Κεντρικής Μακεδονίας

2. Διαδικασίες ενεργοποίησης της διακοπείσας σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου.
3. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων
4. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου
5. Παρακολούθηση χρηματοροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου
6. Παραλαβή του έργου στο σύνολό του
7. Παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση στον Δήμο

Θέρμης.

Ως δικαιούχος φορέας ορίζεται η ΠΚΜ, η οποία έχει αναθέσει το ημιτελές έργο στον ανάδοχο, με την από

30.11.2010 σύμβαση.

Ως Κύριος του Έργου ορίζεται ο Δήμος Θέρμης.

Ως φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της ΠΚΜ,

η οποία έχει οριστεί ως Διευθύνουσα Υπηρεσία της από 30.11.2010 σύμβασης κατασκευής του έργου.

Άρθρο 3. Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνεργασία της ΠΚΜ με τον ΔΘ και ειδικότερα η

μεταβίβαση εκ μέρους του Δήμου Θέρμης της αρμοδιότητας που έχει σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 4 του

ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87  Α)  για  την  ανέγερση  του  κτιρίου,  στην  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας,  και

συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΜΕ Θεσσαλονίκης, ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή του

ημιτελούς σχολικού κτιρίου, να μην υπάρχει ανάγκη μίσθωσης κατάλληλων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη

λειτουργία του σχολείου και να μεταφερθούν οι μαθητές σε ένα νεόδμητο, σύγχρονης κατασκευής και ασφαλές

κτίριο.

Άρθρο 4. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα ΠΚΜ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:
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4.1 Να υποβάλει πρόταση για την ένταξη του έργου στο ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας για χρηματοδότηση, μετά

από σχετική πρόσκληση που θα δημοσιευθεί, στον άξονα προτεραιότητας «Επένδυση στην εκπαίδευση,

την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση».

4.2 Να αναλάβει την αρμοδιότητα ολοκλήρωσης της ανέγερσης του κτιρίου, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 94

παρ. 4 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) ανήκει στον Δήμο Θέρμης.

4.3 Να εξοφλήσει στον ανάδοχο τις τυχόν εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το

εκτελεσθέν αντικείμενο της διακοπείσας με ημερομηνία 30.11.2010 σύμβασης.

4.4 Να κάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την  ενεργοποίηση της διακοπείσας σύμβασης με τον

ανάδοχο του έργου.

4.5 Να  διαθέσει  το  αναγκαίο  προσωπικό  (δύο  μηχανικούς  (ΠΕ,  ΤΕ)  του  Τμήματος  Έργων  Δομών

περιβάλλοντος  της  Υποδιεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Μ.Ε.Θ.  στην  επίβλεψη  του  έργου,  καθώς  και

τουλάχιστον άλλους έξη τεχνικούς υπαλλήλους (μηχανικούς ΠΕ/ΤΕ ή και εργοδηγούς) στις αντίστοιχες

επιτροπές παραλαβής εδάφους, αφανών εργασιών, Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου,

μόνιμοι υπάλληλοι της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ., για τη διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου.

4.6 Μετά την ένταξη του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, να διαθέσει το αναγκαίο προσωπικό για την

παρακολούθηση των χρηματοροών και την εκτέλεση των πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού

του έργου.

4.7 Να προβαίνει στις απαραίτητες διαδικαστικές και διοικητικές ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων

της, με σκοπό την ταχύτερη και αρτιότερη εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης.

4.8 Να παραδώσει το έργο σε πλήρη λειτουργία με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση στον Δήμο

Θέρμης.

4.9 Να ορίσει δύο (2) εκπροσώπους της με τους αναπληρωτές τους, για συμμετοχή στην Κοινή Επιτροπή

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 8 της παρούσας.

Άρθρο 5. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα ΔΘ

Ο Δήμος Θέρμης αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:

5.1 Να παραδώσει την κατά το άρθρο  94 παρ. 4 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α)  αρμοδιότητά του για την

ανέγερση του σχολικού κτιρίου στην ΠΚΜ.

5.2 Να παραχωρήσει το αγροτεμάχιο 482 του αγροκτήματος Νέου Ρυσίου, συνολικού εμβαδού 16.620 τ.μ., που

του ανήκει κατά κυριότητα και νομή, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου με τις Υπηρεσίες

της να εκτελέσει το έργο της ολοκλήρωσης της ανέγερσης του σχολικού κτιρίου.

5.4 Να εγκρίνει με τα αρμόδια Όργανά του την υποβολή πρότασης για την ένταξη του έργου στο ΕΠ Κεντρικής

Μακεδονίας  για  χρηματοδότηση,  μετά  από  σχετική  πρόσκληση  που  θα  δημοσιευθεί,  στον  άξονα

προτεραιότητας «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση».

5.5 Να  διαθέσει  το  αναγκαίο  προσωπικό  (ένας  μηχανικός  ή  άλλος  επιστήμονας  του  Γραφείου

Προγραμματισμού ή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μόνιμος υπάλληλος που υπηρετεί ήδη στον

Δήμο Θέρμης) για να συνδράμει τις αντίστοιχες Υπηρεσίες της ΠΚΜ κατά την υποβολή της πρότασης για

την ένταξη  του έργου  στο ΕΠ Κεντρικής  Μακεδονίας,  κατά  τη  διαχείριση  και  παρακολούθηση  της

υλοποίησης του έργου, καθώς και στις διαδικαστικές και διοικητικές ενέργειες, με σκοπό την ταχύτερη

και αρτιότερη εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης.

5.6 Να  χρηματοδοτήσει  με  ίδιους  πόρους  τυχόν  μη  επιλέξιμες  από  το  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα

δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, μετά

από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης και έγκριση από τα αρμόδια

Όργανα του Δήμου.

5.7 Να παραλάβει από την ΠΚΜ το έργο μετά την ολοκλήρωσή του, και να αναλάβει την ευθύνη και το

οικονομικό κόστος για τη λειτουργία και συντήρηση αυτού, ως φορέας λειτουργίας και συντήρησης.

5.8 Να ορίσει έναν (1) εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του, για συμμετοχή στην Κοινή Επιτροπή

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 8 της παρούσας.

Άρθρο 6. Πόροι – Τρόπος χρηματοδότησης

Η συνολική δαπάνη για την ολοκλήρωση του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων σαράντα

πέντε χιλιάδων είκοσι τριών ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€3.045.023,72), όπως προκύπτει μετά από

την αναπροσαρμογή του συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα
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Εργασιών (ΑΠΕ),  και  θα καλυφθεί  από πιστώσεις  του ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας,  εφόσον ενταχθεί  και

χρηματοδοτηθεί από αυτό.

Η ανάλυση του προϋπολογισμού του έργου αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

α/α Κατηγορία δαπάνης Ποσό (€)

1 Δαπάνη εργασιών 1.910.067,33

2 Εργολαβικό όφελος (18%) 343.812,12

3 Απρόβλεπτα (15%) 111.834,45

4 Απολογιστικά 4.679,10

5 Αναθεώρηση 85.271,29

6 ΦΠΑ (24%) 589.359,43

7 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 3.045.023,72

Άρθρο 7. Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) μήνες από

την υπογραφή της, και λήγει με την κατασκευή, την αποπληρωμή και την οριστική παραλαβή του έργου,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, με δυνατότητα παράτασης, ύστερα από ομόφωνη

απόφαση-εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσας και την έκδοση

των απαιτούμενων αποφάσεων των αρμοδίων Οργάνων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του

Δήμου Θέρμης. Η προγραμματική σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με την οριστική παραλαβή του

έργου και την αποπληρωμή του, εντός της συμβατικής προθεσμίας, που ορίζεται με την παρούσα, όπως θα

διαμορφωθεί από τυχόν εγκεκριμένες παρατάσεις.

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Φάση έργου Διάρκεια (μήνες)

Διαδικασία ενεργοποίησης σύμβασης Τρεις (3)

Υλοποίηση έργου Δώδεκα (12)

Οριστική Παραλαβή – Αποπληρωμή Είκοσι (20)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Τριάντα πέντε (35)

Άρθρο 8. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

Συστήνεται  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας

Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη:

1. Δύο (2) εκπροσώπους της ΠΚΜ με τους αναπληρωτές τους.

2. Έναν (1) εκπρόσωπο του ΔΣ με τον αναπληρωτή του.

Πρόεδρος  της  Επιτροπής  θα  είναι  ο  ένας  από  τους  δύο  εκπροσώπους  της  ΠΚΜ.  Η  γραμματειακή

υποστήριξη της Επιτροπής θα γίνεται από υπηρεσιακό στέλεχος της ΠΚΜ.

Αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα

οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τους αναπληρωτές τους. Κάθε

συμβαλλόμενο  μέρος  έχει  δικαίωμα αλλαγής  των εκπροσώπων του  στην  Επιτροπή,  μετά  από σχετική

έγγραφη γνωστοποίηση προς τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη.

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες με πρόσκληση του Προέδρου, είτε έκτακτα, σε

περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ανάγκη. Οι Αποφάσεις της Επιτροπής θα πρέπει να είναι ομόφωνες και

δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη.
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Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της μελέτης, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και

των όρων της σύμβασης και θα επιλύει κάθε ζήτημα ή διαφορά που θα προκύπτει.

Για  τυχόν  τροποποιήσεις  του  χρονοδιαγράμματος  ή  του  αντικειμένου  της  Προγραμματικής  Σύμβασης,

εφόσον  κριθεί  αναγκαίο,  η  Κοινή  Επιτροπή  αποφασίζει  και  εισηγείται  στα  αρμόδια  Όργανα  των

συμβαλλομένων  μερών,  τα  οποία  αποφασίζουν  με  βάση  τις  διατάξεις  της  νομοθεσίας  περί  δημοσίων

συμβάσεων.

Άρθρο 9. Διαιτησία

Κάθε  διαφορά  μεταξύ  των  συμβαλλομένων  που  δεν  μπορεί  να  διευθετηθεί  από  την  Επιτροπή

Παρακολούθησης, θα λύνεται με διαιτησία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 867 του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να οριστεί ως διαιτητής ο Πρωτοδίκης που θα ορίσει ο

Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 10. Αντισυμβατική συμπεριφορά – Ρήτρες

10.1 Η παράβαση  οποιουδήποτε  από  τους  όρους  της  παρούσας  Προγραμματικής  Σύμβασης,  οι  οποίοι

θεωρούνται όλοι σημαντικοί και ουσιώδεις, ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου, της καλής πίστης και

των συναλλακτικών ηθών από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει το δικαίωμα στο άλλο

να αξιώσει την αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως

ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση, ο δεύτερος συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει

τη Σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική και αποθετική ζημία του.

10.2 Ρητά συμφωνείται  ότι  σε  περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας από οποιοδήποτε  των

συμβαλλομένων μερών, αυτό θα οφείλει να καταβάλει στο άλλο μέρος τις κάτωθι ποινικές ρήτρες, οι

οποίες συμφωνούνται ως εύλογες και δίκαιες:

10.2.1 Για  κάθε  εβδομάδα  υπέρβασης  του  εγκεκριμένου  χρονοδιαγράμματος  με  αποδεδειγμένη

υπαιτιότητά της,  η ΠΚΜ έχει  την υποχρέωση να καταβάλει  στον ΔΘ ποινική ρήτρα ίση με

πενήντα (50) ευρώ.

10.2.2 Για  κάθε  εβδομάδα  υπέρβασης  του  εγκεκριμένου  χρονοδιαγράμματος  με  αποδεδειγμένη

υπαιτιότητά του, ο ΔΘ έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην ΠΚΜ ποινική ρήτρα ίση με πενήντα

(50) ευρώ.

Το σύνολο των παραπάνω ποινικών ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του

συνολικού τιμήματος της Προγραμματικής Σύμβασης.

Άρθρο 11. Τροποποίηση της Σύμβασης

Τροποποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ως προς τους όρους της, το περιεχόμενο και το

αντικείμενο αποφασίζεται από τα αρμόδια Όργανα των συμβαλλομένων μερών, τα οποία αποφασίζουν με

βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη και

εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8.

Άρθρο 12. Τελικές διατάξεις

Η μη άσκηση των δικαιωμάτων και η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η

ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή 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 υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα

συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών

συντάχθηκε η Σύμβαση αυτή, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτά, υπογράφτηκε σε τέσσερα

(4) πρωτότυπα και πήρε κάθε μέρος από δύο (2).

ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΚΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ
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Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΕΘ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

3. Τον ορισμό κοινής Τριμελούς Επιτροπής για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της
Σύμβασης  με  μέλη:  δύο  εκπροσώπους  της  Υποδιεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Μητροπολιτικής
Ενότητας  Θεσσαλονίκης  της  Π.Κ.Μ.  και  έναν  εκπρόσωπο  του  Δήμου  Θέρμης  με  τους
αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα οριστούν μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. 

             Ο Πρόεδρος                                                                                  Τα Μέλη                          
της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                  
       της M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                

         
                                                                                                                 (όπως αναφέρονται            
          Μιχάλης Τζόλλας                                                                                   ανωτέρω)         
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