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                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ------------------------------------------------------------ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθµ. 9 

Αριθµ. Συνεδρίασης 9η/14.06.2019 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 70 

 

           Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 14/06/2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, 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. 367745(222)/10-
06-2019 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 
3852/2010. 
        
      Παρόντες: 
1. Τζόλλας Μιχάλης, Πρόεδρος 
2. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος 
3. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό µέλος 
4. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό µέλος 
5. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό µέλος 
6. Κελεσίδου Χρηστίνα, τακτικό µέλος 
7. Φύκα Ελένη, τακτικό µέλος 
8. Ασπασίδης Γεώργιος, τακτικό µέλος 
9. Καζαντζίδης Παντελεήµων, τακτικό µέλος 
10. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό µέλος 
11. Χαραλαµπίδου ∆έσποινα, τακτικό µέλος 
12. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
13. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό µέλος 
14. Μήττας Χρήστος, αναπληρωµατικό 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.   
  
∆εν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα και έγκαιρα, ο κ. Χριστόπουλος Μιχάλης, τακτικό µέλος, 
τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Μήττας Χρήστος, αναπληρωµατικό µέλος, και ο κ. Ζάχαρης Ηλίας, 
τακτικό µέλος. Ο κ. Χριστόπουλος Μιχάλης ενηµέρωσε για την απουσία του.  
  
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων µε βαθµό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
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ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και του ∆ήµου ∆έλτα για την υλοποίηση του έργου ‘’Ασφαλτόστρωση τµήµατος της 
ΕΠΟ 5, από την είσοδο της Εθνικής Οδού από Αθήνα στα Ν. Μάλγαρα και µέχρι την έξοδο από 
τον οικισµό των Κυµίνων προς την Χαλάστρα και τµηµάτων οδών του Οδικού ∆ικτύου των 
∆ηµοτικών Κοινοτήτων Χαλάστρας, Κυµίνων - Νέων Μαλγάρων που συνδέονται µε την ΕΠΟ 5’’» 
 
Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 6ο θέµα ηµερήσιας διάταξης 
«Έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
του ∆ήµου ∆έλτα για την υλοποίηση του έργου ‘’Ασφαλτόστρωση τµήµατος της ΕΠΟ 5, από την 
είσοδο της Εθνικής Οδού από Αθήνα στα Ν. Μάλγαρα και µέχρι την έξοδο από τον οικισµό των 
Κυµίνων προς την Χαλάστρα και τµηµάτων οδών του Οδικού ∆ικτύου των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
Χαλάστρας, Κυµίνων - Νέων Μαλγάρων που συνδέονται µε την ΕΠΟ 5’’» και έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 695/13-05-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν έδωσε το λόγο στον κ. ∆ηµ. Αγγελίδη, Αναπλ. Προϊστάµενο 
Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Ο κ. Αγγελίδης έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ.: 213970(4239)/15-04-2019 διαβιβαστικό έγγραφο της 
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ. και την ταυτάριθµη σχετική εισήγηση του Τµήµατος 
Συγκοινωνιακών Έργων της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης και ενηµέρωσε τα µέλη σχετικά µε το τι 
προβλέπει η σύµβαση και πού ακριβώς θα εκτελεστούν τα έργα. Ακολούθησαν  ερωτήσεις από 
τους κ. Γάκη Βασίλειο, Αντιπρόεδρο, κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό µέλος, και κ. 
Τζόλλα Μιχάλη, Πρόεδρο της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Στις ερωτήσεις απάντησαν ο κ. 
Αγγελίδης και η Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. κ. Π. Πατουλίδου. Κατόπιν ζήτησαν το λόγο τα µέλη 
της Επιτροπής για να τοποθετηθούν. Η κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό µέλος, 
δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό. Τα λοιπά µέλη της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι θα υπερψηφίσουν 
το θέµα.     
  

 Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, των ερωτήσεων και τοποθετήσεων 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 ∆ιοίκησης 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 ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, 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.», το 
µε αρ. πρωτ.: 695/13-05-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το 
µε αρ. πρωτ.: 213970(4239)/15-04-2019 διαβιβαστικό έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Μ.Ε.Θ. συνοδευόµενο από την ταυτάριθµη σχετική εισήγηση του Τµήµατος 
Συγκοινωνιακών Έργων της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης και πιο συγκεκριµένα τα εξής:  
 

1. Το Πρόγραµµα Επενδυτικών ∆απανών Θεσσαλονίκης χρηµατοδοτούµενων από τους 
Ιδίους Πόρους έτους 2019  (Α∆Α: ΩΩΚΚ7ΛΛ-ΨΛΧ) 

2. Την µε αρ. 7/2018 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας του ∆ήµου 
∆έλτα για την υλοποίηση του έργου του θέµατος. 

3. Την µε αρ. 263/11.10.2018 (Α∆Α: Ω8ΥΤΩ9Ι-Λ70) απόφαση  έγκρισης της παραπάνω 
µελέτης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆έλτα 

4. Την µε αρ. 334/27.12.2018 (Α∆Α: ΩΨ51Ω9Ι-ΗΨ2) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
του ∆ήµου ∆έλτα για την έγκριση του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης του θέµατος. 

5. Την µε αρ. 6434/05.04.2019 (Α∆Α: 6Ω0ΗΩ91-ΒΘΧ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 
∆ήµου ∆έλτα. 

6. Την µε αρ. 157051 (5514)/29.03.2019 (Α/Α 1798, Α∆Α: Ω8ΗΠ7ΛΛ-Ρ∆Ω) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.                                                                                                                                                                                     

7. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/10 Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010 (Πρόγραµµα 
Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 179 του Ν. 4555 / 2018 (Πρόγραµµα << 
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ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι >>).  
8. Το γεγονός ότι το έργο του θέµατος εντάσσεται σε µία σειρά έργων που στοχεύουν στη 

συνεργασία της ΠΚΜ µε τον ∆ήµο ∆έλτα για την αποκατάσταση των φθορών στο 
Επαρχιακό και ∆ηµοτικό οδικό ∆ίκτυο που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του 
∆ήµου ∆έλτα, µε σκοπό τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και την ασφαλή 
κίνηση των τροχοφόρων  

   
                                                  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά  πλειοψηφία  
           (µειοψηφούσας της κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλας που ψήφισε λευκό) 
                     
   την έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και του  ∆ήµου  ∆έλτα, σύµφωνα µε το σχέδιο και το παράρτηµα που ακολουθούν, για την 
υλοποίηση του έργου «Ασφαλτόστρωση τµήµατος της ΕΠΟ 5, από την είσοδο της Εθνικής Οδού 
από Αθήνα στα Ν. Μάλγαρα και µέχρι την έξοδο από τον οικισµό των Κυµίνων προς την 
Χαλάστρα και τµηµάτων οδών του Οδικού ∆ικτύου των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Χαλάστρας, 
Κυµίνων - Νέων Μαλγάρων που συνδέονται µε την ΕΠΟ 5», προϋπολογισµού 1.585.000,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 07/2018 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆έλτα, µε σκοπό τη συνεργασία των παραπάνω φορέων για την 
αποκατάσταση των φθορών στο Επαρχιακό και ∆ηµοτικό οδικό ∆ίκτυο που βρίσκεται εντός των 
διοικητικών ορίων του ∆ήµου ∆έλτα. 
 
Η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει: 
 
1. Από πίστωση µε κωδικό 2131ΘΕΣ0110Ι∆Π17 του Προγράµµατος Επενδυτικών ∆απανών   
   Ιδίων Πόρων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, µε το ποσό των 400.000,00 €  
   (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) και    

2. Από πίστωση του ∆ήµου ∆έλτα µε το ποσό των 1,185.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου    
    Φ.Π.Α. 24%) 
 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 
 
 
 
 

Μεταξύ 
 

«Π.Κ.Μ.» 
 
 
και    

 
 

«∆ήµου  ∆ΕΛΤΑ» 
 
 

 

για το έργο 
 

«Ασφαλτόστρωση τµήµατος της ΕΠΟ 5 , από την είσοδο της Εθνικής οδού από 
Αθήνα στα Ν. Μάλγαρα και µέχρι την έξοδο από τον οικισµό των Κυµίνων προς την 

Χαλάστρα και τµηµάτων οδών του οδικού δικτύου των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
Χαλάστρας-Κυµίνων-Ν. Μαλγάρων , που συνδέονται µε την ΕΠΟ 5 » 
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                                                 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
 
                                                     για την εκτέλεση του έργου : 
 

« Ασφαλτόστρωση τµήµατος της ΕΠΟ 5 , από την είσοδο της Εθνικής οδού από Αθήνα στα Ν. 
Μάλγαρα και µέχρι την έξοδο από τον οικισµό των Κυµίνων προς την Χαλάστρα και τµηµάτων 
οδών του οδικού δικτύου των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Χαλάστρας-Κυµίνων-Ν. Μαλγάρων , που 

συνδέονται µε την ΕΠΟ 5 »  
 

 
Στην Θεσσαλονίκη σήµερα την …………. , ηµέρα …………… και στο γραφείο της 

Αντιπεριφερειάρχη  Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας  που βρίσκεται επί της οδού  Β. Όλγας 198 στη Θεσσαλονίκη, οι παρακάτω φορείς, 

καλούµενοι στο εξής «συµβαλλόµενοι» : 

1. Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Β. Όλγας 198 και εκπροσωπείται 

νόµιµα από την Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κα. Παρασκευή Πατουλίδου, η οποία θα 

καλείται στο εξής χάριν συντοµίας Π.Κ.Μ-Μ.Ε.Θ. 

2. ∆ήµος ∆έλτα, που εκπροσωπείται από το ∆ήµαρχο ∆έλτα τον κ. Ευθύµιο 

Φωτόπουλο και εδρεύει στη Σίνδο, Ν. Θεσ/νίκης, Ν. Πλαστήρα 13, που θα 

αποκαλείται χάριν συντοµίας ∆ήµος. 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α’/7.6.2010-Πρόγαρµµα 

Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 179 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 

133Α’/ 19.7.2018-Πρόγραµµα Κλεισθένης)    

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006    

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των 

∆ηµοσίων Έργων, όπως ισχύουν σήµερα. 

4. Το Π.∆ 80/2016 

5. Την µε αριθµ. 334/2018 απόφαση   του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆.  ∆έλτα µε την   

οποία  εγκρίνεται το σχέδιο  της Προγραµµατικής Σύµβασης µε την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: ΩΨ51Ω9Ι-ΗΨ2)    

6. Την µε αριθµ. ………….  απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  , µε την οποία 

εγκρίνεται το σχέδιο  της Προγραµµατικής Σύµβασης µε το ∆ήµο ∆έλτα  (Α∆Α: 

……………) 

7. Την µε αριθµ.………………………έγκριση Νοµιµότητας, της υπ’ 

αριθµ.………απόφασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής της   Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Γ.Γ. της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

8. Την µε αριθµ.................έγκριση Νοµιµότητας, της υπ’ αριθµ..................απόφασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆έλτα, του   Γ.Γ. Της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

9. Την υπ’ αριθµ.  298/2018  απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής 

Μακεδονίας που αφορά στην έγκριση του  «Προγράµµατος Επενδυτικών ∆απανών 

Ίδιων Πόρων έτους 2018 (Τέλη  µεταβίβασης αυτοκινήτων)    της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης»  (Α∆Α: 62ΩΩ7ΛΛ-ΖΕ6) 

10. Την  µε αρ. 261/2018    απόφαση   του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆έλτα για 
την έγκριση 7ης  τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος 2018  (Α∆Α: 
6000Ω9Ι-ΒΧΧ ) 

11. Την  µε αρ. 268/2018  απόφαση   του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆έλτα για 
την έγκριση 15ης  αναµόρφωσης  του Προϋπολογισµού 2018 (Α∆Α: 6Α8ΩΩ9Ι-
ΠΩΠ) 
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12. Την  µε αρ. 260/2018  απόφαση   του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆έλτα για 
την έγκριση  Τεχνικού Προγράµµατος 2019  (Α∆Α: Ω9ΝΝΩ9Ι-ΤΣ0 ) 

13. Την  µε αρ. 313 /2018  απόφαση   του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆έλτα για 
την έγκριση του Προϋπολογισµού 2019 (Α∆Α:ΨΠΙΧΩ9Ι-Β8Λ)     

14. Την µε αρ. 333/2018  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆έλτα για την 
αποδοχή της χρηµατοδότησης (Α∆Α: Ω00ΝΩ9Ι-Κ0Ι) 

15. Την  µε αρ. 39/2019  απόφαση   του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆έλτα για 
την έγκριση 3ης  αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 2019 (Α∆Α:  ΩΩΝΛΩ9Ι-
ΩΕΛ) 

16. Την υπ’ αριθµ. A/A 1798/29.3.2019 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: Ω8ΗΠ7ΛΛ-Ρ∆Ω) .  

17. Την υπ’αριθµ. Α/Α 370/5.4.2019   Απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης ∆ήµου ∆έλτα. 

(Α∆Α:6Ω0Ω9Ι-ΒΘΧ, Α∆ΑΜ:19 REQ004743618) 

18. Την µε αρ. 263/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆έλτα για την 

έγκριση της µελέτης   του έργου «Ασφαλτόστρωση τµήµατος της ΕΠΟ 5, από την 

είσοδο της Εθνικής οδού από Αθήνα στα Ν. Μάλγαρα και µέχρι την έξοδο από τον 

οικισµό των Κυµίνων προς την Χαλάστρα και τµηµάτων οδών του οδικού δικτύου 

των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Χαλάστρας-Κυµίνων-Ν. Μαλγάρων, που συνδέονται µε 

την ΕΠΟ 5» και την υλοποίησή του µέσω  προγραµµατικής  σύµβασης µε την 

Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

(Α∆Α: ……………)  

19. Tην υπ’ αριθµ. ……………. πράξη (του Επιτρόπου) του Ελεγκτικού Συνεδρίου από 

το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόµενες απαιτήσεις 

προσυµβατικού ελέγχου νοµιµότητας 

 

 Συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 

 

Άρθρο 1ο 

Νοµική Βάση και Περιεχόµενο Σύµβασης 

 

1. Η παρούσα σύµβαση είναι προγραµµατική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του 

Ν. 3852/10 

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 ∆ιαδικασίες εκτέλεσης του έργου 

4. Υποχρεώσεις – ∆ικαιώµατα Π.Κ.Μ. 

5. Υποχρεώσεις – ∆ικαιώµατα ∆ήµου 

6. Προϋπολογισµός - Πόροι - Τρόπος χρηµατοδότησης. 

7. Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύµβασης  

8. Όργανο Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Π.Σ 

9. Τροποποίηση της Σύµβασης. 

10. Αντισυµβατική συµπεριφορά – ∆ιαιτησία. 

11. Ρήτρες 

12. Ειδικοί Όροι 

13. Τελικές ∆ιατάξεις 

 

 

Άρθρο 2ο 

Σκοπός και αντικείµενο της Σύµβασης 

 

Σκοπός της παρούσας  Προγραµµατικής  Σύµβασης είναι η συνεργασία των δύο συµβαλλόµενων 
µερών για την ταχύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση τµήµατος της ΕΠΟ 5 , από 
την είσοδο της Εθνικής οδού από Αθήνα στα Ν. Μάλγαρα και µέχρι την έξοδο από τον οικισµό 
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των Κυµίνων προς την Χαλάστρα και τµηµάτων οδών του οδικού δικτύου των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων Χαλάστρας-Κυµίνων-Ν. Μαλγάρων , που συνδέονται µε την ΕΠΟ 5» .  
 

Πρόκειται για οδούς εντός των γεωγραφικών ορίων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αξιού και 
Χαλάστρας του ∆ήµου ∆έλτα που εµφανίζουν σηµαντικούς κυκλοφοριακούς φόρτους, γιατί 
συνδέουν την Εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης µε τα εργοστάσια και τις µεταφορικές εταιρίες 
των ∆.Κ. Ν. Μαλγάρων – Κυµίνων – Χαλάστρας και Ανατολικού καθώς και µε τις βορειότερες 
∆ηµοτικές Κοινότητες των όµορων ∆ήµων.   
 

Η κατασκευή του έργου κρίνεται αναγκαστική και επείγουσα καθότι οι δρόµοι παρουσιάζουν  

προβλήµατα, ενώ  υπάρχει αδυναµία χρηµατοδότησης  του συνόλου του έργου από  πόρους του 

∆ήµου. 

 

Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου ∆έλτα  έχει ήδη εκπονήσει την υπ' αριθµ. 7/2018  

µελέτη  για την εκτέλεση του έργου, του οποίου το κόστος ανέρχεται συνολικά στο ποσό των  

1.585.000,00  €, συµπεριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α. (24 %) και διαθέτει την εµπειρία επίβλεψης 

παρόµοιας φύσης έργων.   

  
Ειδικότερα προβλέπεται η ανακατασκευή του ασφαλτικού τάπητα σε όλο το πλάτος της Ε.Ο. 
Ε.Π.Ο. 5 καθώς και η ενίσχυση των τοµών αποχέτευσης και φυσικού αερίου που έχουν υποστεί 
καθίζηση, µε ισοπεδωτικές στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέµατος επιµετρούµενο κατά βάρος. 

 
Επίσης  θα γίνουν και οι κάτωθι παρεµβάσεις :  
α) Ανακατασκευή των Βόρειων περιφερειακών οδών των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Κυµίνων – Ν. 
Μαλγάρων και Χαλάστρας, συνολικού µήκους 3,9 χλµ. 
β) Ασφαλτόστρωση ανώνυµης χαλικοστρωµένης αγροτικής οδού στα Κύµινα, που συνδέει τον 
οικισµό µε την ασφαλτοστρωµένη οδό προς το αλιευτικό καταφύγιο, µήκους 1,3 χλµ. 
γ) Ασφαλτόστρωση χαλικοστρωµένου τµήµατος µήκους 1,7χλµ, της Νότιας παράπλευρης 
βοηθητικής οδού, της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών, και 
δ) Ανακατασκευή ασφαλτοστρωµένου τµήµατος µήκους 0,5χλµ, παραπλεύρως των κοιµητηρίων 
Χαλάστρας. 

 
Αναλυτικότερα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 

Ι) Εκσκαφές τάφρων.  

ΙΙ) ∆ιάστρωση µε ασβεστολιθικό υλικό λατοµείου. 

ΙΙΙ) Ασφαλτική προεπάλειψη. 

Ις) Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. 

ς) Ασφαλτόστρωση (ΠΤΠ Α265) µε χρήση κοινής ασφάλτου. 

ςΙ) ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος. 
 
 

Άρθρο  3ο 

Αρµοδιότητες και ∆ιαδικασίες 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 την εργολαβική σύµβαση µεταξύ του 
∆ήµου ∆έλτα  και του αναδόχου ορίζεται ότι: 
 

● «Κύριος του έργου» είναι ο ∆ήµος ∆έλτα 

● «Φορέας κατασκευής» του έργου είναι ο ∆ήµος ∆έλτα 
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● «∆ιευθύνουσα Υπηρεσία» του έργου είναι η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου      

    ∆έλτα 

● «Προϊσταµένη Αρχή» του έργου για όλες τις προσυµβατικές διαδικασίες είναι η    

    Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆έλτα  και για όλες τις µετασυµβατικές διαδικασίες  
    είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου ∆έλτα. 

 

Άρθρο 4ο  

Υποχρεώσεις – ∆ικαιώµατα Π.Κ.Μ. 

 

Η Π.Κ.Μ.- Μ.Ε.Θ. αναλαµβάνει: 

• Την συγχρηµατοδότηση του έργου µε το ποσό των  400.000,0  € (συµπεριλαµβανοµένου  του 

Φ.Π.Α.) από τις πιστώσεις του Προγράµµατος Επενδυτικών ∆απανών Ιδίων Πόρων (Τέλη 

µεταβίβασης αυτοκινήτων) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας το οποίο κατανέµεται σε 300.000,00 € από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισµού ΠΚΜ 2019 και 100.000,00€ από πιστώσεις του 2020. 

• Την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα αυτής της 

Σύµβασης. 

• Να συµµετέχει µε έναν εκπρόσωπό της ή τον αναπληρωτή του στην τριµελή κοινή επιτροπή 

παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης. 

 

 

Άρθρο 5ο  

Υποχρεώσεις - ∆ικαιώµατα ∆ήµου 

 

Ο ∆ήµος ∆έλτα αναλαµβάνει: 

1. Την διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 

∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

2. Τον ορισµό της ∆/νουσας Υπηρεσίας του Έργου (ορίζεται η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
του ∆ήµου ∆έλτα), η οποία και θα ενηµερώνει την επιτροπή του άρθρου 8 για την πορεία  του 
έργου. 

3. Την εκτέλεση του έργου/αντικειµένου της σύµβασης που αναφέρεται στο άρθρο 2 της 

παρούσας και την παραλαβή του, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων 

Έργων και τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήµης. 

4. Την συγχρηµατοδότηση του έργου  µε το ποσό των 1.185.000,00 €  (συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α.), από τις πιστώσεις του ∆ήµου ∆έλτα    

5. Την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα αυτής της 

Σύµβασης. 

6. Να συµµετέχει µε δύο εκπροσώπους (ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος) ή τους 

αναπληρωτές τους, στην τριµελή Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.  

7. Ο ∆ήµος ∆έλτα  θα αναλάβει τη συντήρηση των εγκαταστάσεων  µετά την ολοκλήρωση και 

παραλαβή τους. 

 

Άρθρο 6ο  

Προϋπολογισµός -  Πόροι – Τρόπος χρηµατοδότησης 

 

Ο προϋπολογισµός του έργου προσδιορίστηκε, µετά από την σχετική µελέτη της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆έλτα, στο ποσό των 1.585.000,00 €.  
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 
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Η συνολική δαπάνη για την κατασκευή του έργου ανέρχεται στο ποσό το οποίο θα 
προκύψει έπειτα από την τυχόν έκπτωση από τον ανάδοχο του έργου και θα καλυφθεί αρχικά από 
τις πιστώσεις του Προγράµµατος Επενδυτικών ∆απανών Ιδίων πόρων  (Τέλη µεταβίβασης 
αυτοκινήτων) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
µέχρι εξαντλήσεως του ποσού των τετρακοσίων  χιλιάδων  ευρώ (400.000,00€), ενώ το επιπλέον 
ποσό πέραν  των τετρακοσίων  χιλιάδων   ευρώ  (400.000,00 €) και µέχρι του ποσού του ενός 
εκατοµµυρίου πεντακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρών (1.585.000,00 €)   θα καλυφθεί από 
πόρους του ∆ήµου ∆έλτα. 

Η καταβολή του ποσού από την Π.Κ.Μ.-Μ.Ε.Θ.  στο ∆ήµο θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα 

µε την πορεία των εργασιών, µετά από πιστοποίηση της ∆/νουσας Υπηρεσίας του ∆ήµου και 

σχετική απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  

Τις υπόλοιπες πιστώσεις του έργου, ο ∆ήµος ∆έλτα θα τις µεταβιβάζει απευθείας στον 

Ανάδοχο για την πληρωµή του έργου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία µετά από απόφαση της 

κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Η ανάλυση του προϋπολογισµού αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ 

1 ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 941.345,70   

2 EΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18% 169.442,23  

3 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 166.618,19  

4 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ    819,69 

5 Φ.Π.Α 24%  306.774,19   

6 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ   1.585.000,0 

Οι παραπάνω δαπάνες προσαρµόζονται ανάλογα µε την εξέλιξη του έργου, σύµφωνα µε την 
νοµοθεσία των ∆ηµοσίων Έργων. 

           Σε περίπτωση απόρριψης της διαδικασίας της σύµβασης του έργου ή της δαπάνης του 
έργου είτε µερικώς είτε στο σύνολό της από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, η  Π.Κ.Μ. δε φέρει 
καµία ευθύνη ούτε υποχρεούται στην καταβολή οποιουδήποτε ποσού,  η δε παρούσα σύµβαση 
θα λύεται στο σύνολό της. 
 
 

Άρθρο 7ο  

Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύµβασης 

 

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αρχίζει µε την υπογραφή 
της και λήγει µε την παραλαβή  και αποπληρωµή του έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα τεύχη 
δηµοπράτησης, µε δυνατότητα παράτασης ύστερα από οµόφωνη  απόφαση της Κοινής  
Επιτροπής Παρακολούθησης και τις  σχετικές αποφάσεις των αρµόδιων συλλογικών οργάνων του 
∆ήµου και της Π.Κ.Μ-Μ.Ε.Θ 

Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται από την  σύµβαση µεταξύ της 
Αναθέτουσας Αρχής (∆ήµος) και του  «Αναδόχου» του έργου, ενώ η έναρξη του φυσικού 
αντικειµένου του έργου καθορίζεται από την υπογραφή της εν λόγω εργολαβικής σύµβασης.   
Η προγραµµατική σύµβαση  αναµένεται  να ολοκληρωθεί   σε  τριάντα δύο (32)  µήνες    από την 
έναρξή της,  µε την οριστική παραλαβή του έργου. 

 

Αναλυτικό  Χρονοδιάγραµµα Έργου: 
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Άρθρο 8ο 

Όργανο Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Π.Σ. 

 

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης συγκροτείται Κοινή   

τριµελής Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούµενη από : 

-Τον Ζάµπο Παναγιώτη, Αρχιτέκτων Μηχ/κο,  υπάλληλο του ∆ήµου ∆έλτα, ως Πρόεδρο, µε 

αναπληρωτή τον Πολτίτη Γεώργιο, Αρχιτέκτων  Μηχ/κο, υπάλληλο του ∆ήµου ∆έλτα 

-Την Κασιµίδου Τάνια, Πολιτικό Μηχ/κο, υπάλληλο του ∆ήµου ∆έλτα, µε αναπληρωτή τον 

Παπαδόπουλο Χρήστο, Πολιτικό Μηχ/κο, υπάλληλο του ∆ήµου ∆έλτα 

-Τον ………………..   ………………, µε αναπληρωτή τον …………………., αµφότεροι υπάλληλοι 

της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

 

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 Παρακολούθησης, από τον 

υπογράφοντα την παρούσα εκπρόσωπο της Π.Κ.Μ.. 

Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισµός και η 

παρακολούθηση όλων των εργασιών, που απαιτούνται, για την εκτέλεση της παρούσας 

προγραµµατικής 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  Κοινής   Επιτροπής 

Παρακολούθησης, καθορίζονται µε  τη σύµφωνη γνώµη των µελών της, εφόσον κριθεί 

απαραίτητο. 

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει µε την παρουσία όλων των µελών της τουλάχιστον δύο (2) φορές 

το χρόνο και οποτεδήποτε άλλοτε κριθεί αναγκαίο. 

Το έργο της Κοινής  Επιτροπής Παρακολούθησης θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 

της παρούσας Σύµβασης. 

 

Άρθρο 9ο 

Τροποποίηση της Σύµβασης 

 

α/α Φάση έργου ∆ιάρκεια  

1 ∆ιαγωνισµός 6 ΜΗΝΕΣ 

2 Προσυµβατικός έλεγχος  2 ΜΗΝΕΣ 

3 Σύµβαση- Υλοποίηση έργου  9 ΜΗΝΕΣ 

4 Παραλαβή 15 ΜΗΝΕΣ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 32 ΜΗΝΕΣ 
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Η τροποποίηση των όρων της παρούσας προγραµµατικής  σύµβασης επιτρέπεται µόνο µε 
απόφαση των αρµοδίων οργάνων των συµβαλλόµενων µερών, µετά από σύµφωνη γνώµη της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται  αύξηση του 
οικονοµικού  αντικειµένου και τροποποίηση του φυσικού αντικειµένου.  

 
Άρθρο 10ο  

Αντισυµβατική Συµπεριφορά – ∆ιαιτησία  

 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την παρούσα σύµβαση, 

εφόσον δεν επιλυθεί συµβιβαστικά και µε καλή πίστη, αποκλειστικά κατά τόπο αρµόδια είναι τα 

∆ικαστήρια της Θεσσαλονίκης.  

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, δίνει το 

δικαίωµα στο άλλο να ζητήσει κάθε θετική ή αποθετική ζηµία. 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 €,     

 

Άρθρο 12ο 

Ειδικοί Όροι  
12.1.  Υποκατάσταση.  

Απαγορεύεται ρητώς στο ∆ήµο η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση της Σύµβασης. 

Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο ∆ήµος ευθύνεται για κάθε πταίσµα της Σύµβασης, από τον 

τρίτο, έναντι της ΠΚΜ, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του ∆ήµου . 

12.2.  Εµπιστευτικότητα.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ∆ήµος (και οι 

προστηθέντες του) αναλαµβάνει την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους, 

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. 

1.1 Πνευµατικά δικαιώµατα. 

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.), που θα συνταχθούν από το ∆ήµο (και τους 
προστηθέντες και αντισυµβαλλοµένους του), στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύµβασης 
και των συµβάσεων που θα υπογράψει ο ∆ήµος στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύµβασης, θα 
ανήκουν και στην ιδιοκτησία της ΠΚΜ/ΜΕΘ , η οποία έχει το δικαίωµα να τα 
επαναχρησιµοποιήσει ελεύθερα.  Θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων της  
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης. Θα παραδοθούν στην Π.Κ.Μ./ΜΕΘ, (Υποδιεύθυνση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης) και  κατά το χρόνο σύνταξης των µελετών και  µετά  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. 
 

 

Άρθρο 13ο 
Τελικές ∆ιατάξεις  
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         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 Σύµβαση αυτή,  υπογράφεται σε πέντε (5) αντίτυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την Π.Κ.Μ.- Μ.Ε.Θ.  

Η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας   

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙ∆ΟΥ 

Για τον  ∆ήµο ∆έλτα 

Ο ∆ήµαρχος 

 

 

 

 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ   

Έγγραφο / απόφαση 
Φορέας έγκρισης ή 

αδειοδότησης 
Αριθµός πρωτ./ 

ηµεροµηνία 

Απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου  για την 
έγκριση   Προγράµµατος  Επενδυτικών 
∆απανών Ιδίων Πόρων  (τέλη µεταβίβασης 
αυτοκινήτων) της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης     

  Π.Κ.Μ.    298/21.12.2018 

Απόφαση ∆.Σ. ∆ήµου ∆έλτα για την 

αποδοχή της χρηµατοδότησης   

∆ήµος ∆έλτα  333/27.12.2018 

Ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης  
  ∆ήµος   ∆έλτα  370/5.4.2019    

Ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης 
  Περιφέρεια  Κεντρικής 

Μακεδονίας 
1798/29.3.2019    

Απόφαση ∆.Σ. ∆ήµου ∆έλτα για την 7
η
 

τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 

2018   

∆ήµος ∆έλτα  261/11.10.2018 

Απόφαση ∆.Σ. ∆ήµου ∆έλτα για την 15
η
   

αναµόρφωση Π/Υ 2018 

∆ήµος ∆έλτα  268/22.10.2018 

Απόφαση ∆.Σ. ∆ήµου ∆έλτα για την  

έγκριση  Τεχνικού Προγράµµατος 2019   

∆ήµος ∆έλτα 260/11.10. 2018  

Απόφαση ∆.Σ. ∆ήµου ∆έλτα για την  

έγκριση  Προϋπολογισµού  2019   

∆ήµος ∆έλτα 313/21.11. 2018 

Απόφαση ∆.Σ. ∆ήµου ∆έλτα για την 3
η
   

αναµόρφωση Π/Υ 2019 

∆ήµος ∆έλτα 39/20.2.2019 

Απόφαση ∆.Σ. ∆ήµου ∆έλτα για την 

έγκριση της µελέτης του έργου   

∆ήµος ∆έλτα  263/11.10.2018 

Προσυµβατικός  έλεγχος  
∆ήµος ∆έλτα  

Απόφαση ∆.Σ ∆ήµου ∆έλτα για την έγκριση 

του σχεδίου κειµένου της   

Προγραµµατικής Σύµβασης  

∆ήµος ∆έλτα 334/  27.12.2018 
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Απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής 

για την έγκριση του σχεδίου κειµένου της   

Προγραµµατικής Σύµβασης  

Π.Κ.Μ.  

 
 
 
       Ο Πρόεδρος                                                                                            Τα Μέλη                                                    
της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
της M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                 
      
                     
 
                                                                                                                 (όπως αναφέρονται                                                                               
      Μιχάλης Τζόλλας                                                                                        ανωτέρω) 

ΑΔΑ: 6ΛΠ77ΛΛ-1ΚΟ
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