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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθμ. 14
Αριθμ. Συνεδρίασης 14η/26.07.2017

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ  96

          Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 26/07/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., 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.  306567
(240)/21-07-2017  προσκλήσεως  του  Προέδρου  αυτής  και  της  ορθής  επανάληψης  αυτής  με
ημερομηνία 25-07-2017, 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. Ασπασίδης Γεώργιος, τακτικό μέλος
9. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη, τακτικό μέλος
10. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος
11. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό μέλος
12. Τζάκη Ιωάννα, 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. 

Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Ζάχαρης Ηλίας, τακτικό μέλος, τον
οποίο αντικατέστησε η κ. Τζάκη Ιωάννα, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Καζαντζίδης Παντελεήμων,
τακτικό μέλος, η κ. Χαραλαμπίδου Δέσποινα, τακτικό μέλος, η οποία ενημέρωσε για την απουσία
της, και ο κ. Γάκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής, ο οποίος ενημέρωσε
ότι δεν κατέστη δυνατόν να παραστεί λόγω αλλαγής της ώρας της συνεδρίασης.

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.
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ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμπελοκήπων -
Μενεμένης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου ‘’Συντήρηση-
ασφαλτόστρωση οδού Μοναστηρίου (από διασταύρωση με Δενδροπόταμο μέχρι την οδό
Κ.  Βάρναλη)  (τμήμα της Ε.Ο.2  Θεσ/νίκης  -  Χαλκηδόνας -  Γιαννιτσών)’’  προϋπολογισμού
496.000,00 ευρώ» 

Ο  Πρόεδρος  της  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  ανακοίνωσε  το  9ο θέμα  ημερήσιας  Διάταξης
«Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης και
της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  την  υλοποίηση  του  έργου  ‘’Συντήρηση-
ασφαλτόστρωση οδού Μοναστηρίου (από διασταύρωση με Δενδροπόταμο μέχρι την οδό
Κ.  Βάρναλη)  (τμήμα της Ε.Ο.2  Θεσ/νίκης  -  Χαλκηδόνας -  Γιαννιτσών)’’  προϋπολογισμού
496.000,00  ευρώ»  και  έθεσε  υπόψη  της  επιτροπής  το  με  αρ.  πρωτ.  1294/17-07-2017
διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το
λόγο στην κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ.
Πατουλίδου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθμ. 1190/11-07-2017 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής  και  την  με  αρ.  πρωτ.  222984/7497Τ.Τ./28-06-2017  εισήγηση  του  Τμήματος
Συγκοινωνιακών  Έργων  της  Υποδ/νσης  Τεχνικών  Έργων  Μ.Ε.  Θεσσαλονίκης.  Αναφέρθηκε
επιγραμματικά στο αντικείμενο της σύμβασης, τη χρηματοδότηση ύψους 300.000 ευρώ του έργου
από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τη χρονική διάρκεια της σύμβασης. Ακολούθησαν
ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής. Η κ. Παλιαδέλη – Σαατσόγλου Χρυσούλα, τακτικό μέλος,
ρώτησε ποιός φέρει  την ευθύνη για τον έλεγχο της ποιότητας της κατασκευής. Στην ερώτηση
απάντησε ο κ. Απ. Γιάντσης, Γενικός Δ/ντής Προγραμματισμού & Υποδομών Π.Κ.Μ., λέγοντας ότι
αυτό  εμπίπτει  στην  αρμοδιότητα  της  τριμελούς  Επιτροπής  Παρακολούθησης  του  έργου  στην
οποία  συμμετέχει  και  η  Περιφέρεια  με  εκπρόσωπό  της,  όπως  αναφέρεται  στο  κείμενο  της
σύμβασης.  Ο κ.  Ιγνατιάδης  Θεόδωρος,  τακτικό  μέλος,  ρώτησε  για  τον  τρόπο καταβολής  του
ποσού των 300.000 ευρώ από την Περιφέρεια και του απάντησε σχετικά ο κ. Γιάντσης. Μετά την
ολοκλήρωση των ερωτήσεων ο κ. Ιγνατιάδης ζήτησε εκ νέου το λόγο προκειμένου να τοποθετηθεί.
Δήλωσε ότι θα ψηφίσει θετικά, καθώς θεωρεί ότι το συγκεκριμένο έργο είναι κεντρικής σημασίας,
επανέλαβε ωστόσο την πάγια θέση του να διεκδικήσουν οι Δήμοι περισσότερους πόρους από το
κράτος.      

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της κ.  Πατουλίδου,  τις  ερωτήσεις  και  τοποθετήσεις  των
μελών καθώς και τη μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, 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, 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. 1294/17-07-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.,
την  αριθμ.  1190/11-07-2017  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  την  με  αρ.  πρωτ.
222984/7497Τ.Τ./28-06-2017  εισήγηση του  Τμήματος  Συγκοινωνιακών Έργων της  Υποδ/νσης
Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω:

1. Το  άρθρο  100  του  Ν.  3852/2010  "Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".
2. Τις διατάξεις του  Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ. 226/τ. Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις
του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (Φ.Ε.Κ.145 /τ. Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
4. Το άρθρο 225 του Ν.3463/2006 περί προγραμματικών συμβάσεων.
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5. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  και  τις  λοιπές  διατάξεις  που  διέπουν  την  εκτέλεση  των
Δημοσίων Έργων, όπως ισχύουν σήμερα.
6. Την αρ. 58/10.04.2017 (ΑΔΑ: ΩΓ3Θ7ΛΛ-ΑΝ2) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Π.Κ.Μ.  που  αφορά  στην  1η  τροποποίηση  του  προγράμματος  Επενδυτικών  Δαπανών  Ιδίων
Πόρων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 
7. Την με αρ.102/27.03.2017 (ΑΔΑ: 7Ξ86ΩΨΕ-Ν7Ε) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου  Αμπελοκήπων -  Μενεμένης  για  την αποδοχή ποσού 300.000,00€ από την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας για τη συντήρηση – ασφαλτόστρωση της οδού Μοναστηρίου.
8. Την με αρ.108/27.03.2017 (ΑΔΑ: 6ΙΔ1ΩΨΕ-6ΜΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου  Αμπελοκήπων  -  Μενεμένης  που  αφορά  στην  ‘’1.  Έγκριση  σύναψης  Προγραμματικής
Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης για
την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση-ασφαλτόστρωση οδού Μοναστηρίου (από διασταύρωση με
Δενδροπόταμο  μέχρι  την  οδό  Κ.  Βάρναλη)(τμήμα  της  Ε.Ο.2  Θεσ/νικης  -Χαλκηδόνας
-Γιαννιτσών)»,  αρ.  μελ.  33/2017,  2.  Έγκριση  σχεδίου  Προγραμματικής  Σύμβασης  και
εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της, 3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για την
Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης’’ 
9. Την με αρ. 109/27.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΙΕΧΩΨΕ-ΤΡΡ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αφορά στην ‘’Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος
έτους  2017  και  ένταξη  του  έργου  «Συντήρηση-ασφαλτόστρωση  οδού  Μοναστηρίου  (από
διασταύρωση  με  Δενδροπόταμο  μέχρι  την  οδό  Κ.  Βάρναλη)  (τμήμα  της  Ε.Ο.2  Θεσ/νικης
-Χαλκηδόνας -Γιαννιτσών)», αρ. μελ. 33/2017, 2. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου,
προϋπολογισμού μελέτης  496.000,00 € με Φ.Π.Α.,  3.  Έγκριση έκδοσης Πολυετούς  Ανάληψης
Δαπάνης’’
10.Την αριθμ.  Α/Α 1702 αρ. πρωτ. 167204(4311)/22-05-2017 (ΑΔΑ: Ω86Σ7ΛΛ-ΥΥΖ)) Απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
   
να εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
και  του  Δήμου  Αμπελοκήπων  –  Μενεμένης  για  την  υλοποίηση  του  έργου  «Συντήρηση-
ασφαλτόστρωση οδού Μοναστηρίου (από διασταύρωση με Δενδροπόταμο μέχρι την οδό
Κ.  Βάρναλη)  (τμήμα της Ε.Ο.2  Θεσ/νικης  -  Χαλκηδόνας -  Γιαννιτσών)»  προϋπολογισμού
496.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με σκοπό τη συνεργασία των δύο φορέων για την
αποκατάσταση των εκτεταμένων φθορών του οδοστρώματος στο εν λόγω οδικό τμήμα της οδού
Μοναστηρίου και την αποκατάσταση της ομαλότητας και της ασφάλειας της κυκλοφορίας σε αυτό,
σύμφωνα με το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης που ακολουθεί. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ

«Π.Κ.Μ της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»
και

«Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

για το Έργο

«Συντήρηση – ασφαλτόστρωση οδού Μοναστηρίου (από διασταύρωση με
Δενδροπόταμο μέχρι την οδό Κ. Βάρναλη) (τμήμα της Ε.Ο.2 Θεσ/νίκης – Χαλκηδόνας –

Γιαννιτσών)»
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ΣΧΕΔΙΟ    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
για την εκτέλεση του έργου :

«Συντήρηση – ασφαλτόστρωση οδού Μοναστηρίου (από διασταύρωση με Δενδροπόταμο μέχρι
την οδό Κ. Βάρναλη) (τμήμα της Ε.Ο.2 Θεσ/νίκης – Χαλκηδόνας – Γιαννιτσών)» 

Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  την  ………….  ,  ημέρα  ……………  και  στο  γραφείο  της
Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης που βρίσκεται επί της οδού  Β. Όλγας
198 στη Θεσσαλονίκη, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι» :

3. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Β.
Όλγας 198 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης,  κ.  Παρασκευή  Πατουλίδου,  η  οποία  θα  καλείται  στο  εξής  χάριν
συντομίας Π.Κ.Μ.

4. O Δήμος  Αμπελοκήπων  -  Μενεμένης,  που  εκπροσωπείται  από  το  Δήμαρχο  κ.
Κυρίζογλου Λάζαρο και εδρεύει στους Αμπελόκηπους επί της οδού Π. Γρηγορίου
Ε΄ 12, που θα αποκαλείται χάριν συντομίας Δήμος.

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

Καλλικράτης).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 << Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας>>, όπως ισχύει.
3. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/16  και  τις  λοιπές  διατάξεις  που  διέπουν  την  εκτέλεση  των

Δημοσίων Έργων, όπως ισχύουν σήμερα.
4. Το  Πρόγραμμα  Επενδυτικών  Δαπανών  Ίδιων  Πόρων  της  Μητροπολιτικής  Ενότητας

Θεσσαλονίκης  που  εγκρίθηκε  με  την  22/06-02-2017  (ΑΔΑ:  6ΞΗΙ7ΛΛ-ΦΘΦ)  απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου.

5. Την με αριθμ. 108/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμπελοκήπων -
Μενεμένης  με  την  οποία  εγκρίνεται  η  σύναψη  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  με  την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Την  με  αριθμ.  …………………… απόφαση  της  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης
με το Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

7. Την  με  αριθμ.………………………έγκριση  Νομιμότητας,  της  με  αριθμ.………απόφασης  του
Περιφεριακού Συμβουλίου, του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

8. Την με αριθμ. 24.137/27.04.2017 έγκριση Νομιμότητας,  της αριθμ. 108/2017 απόφασης
του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Αμπελοκήπων  –  Μενεμένης,  του  Γ.Γ.  Της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

9. Tην υπ’ αριθμ. ……………. πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  από το οποίο
προκύπτει  ότι  εκπληρώνονται  οι  προβλεπόμενες  απαιτήσεις  προσυμβατικού  ελέγχου
νομιμότητας,

10.Την αριθμ. ………….. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
11.Την με αριθμ. 109/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμπελοκήπων -

Μενεμένης  με  την  οποία  εγκρίνεται  η  εκτέλεση  του  έργου  και  η  έκδοση  πολυετούς
ανάληψης δαπάνης ύψους 196.000,00€ για το έτος 2018.

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
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2. Η σύμβαση αυτή περιέχει έντεκα (11) 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 
8. Όργανο Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Π.Σ.
9. Τροποποίηση της Σύμβασης.
10. Αντισυμβατική συμπεριφορά – Διαιτησία.

     11. Ρήτρες 

Άρθρο 2ο

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

συντήρηση και βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών για την ασφαλή κίνηση των τροχοφόρων
στη οδό Μοναστηρίου, εντός των ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, δεδομένου ότι:

α) Η υλοποίηση των εργασιών κρίνεται αναγκαστική και επείγουσα ουσιαστικά και χρονικά,
καθότι αφορά την ασφαλή κίνηση των τροχοφόρων στην εν λόγω οδό.

β) Η οδός Μοναστηρίου αποτελεί τμήμα της Ε.Ο. 2 Θεσ/νίκης – Χαλκηδόνας – Γιαννιτσών και
δεν χρησιμοποιείται μόνο από κατοίκους του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης. 

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

δ)  Η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  και  συγκεκριμένα  η  Μητροπολιτική  Ενότητα
Θεσσαλονίκης  διαθέτει  τους  απαραίτητους  πόρους  για  την  χρηματοδότηση  του  μεγαλύτερου
μέρους των εργασιών, που προέρχονται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Ίδιων Πόρων.

ε) Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου έχει εκπονήσει την απαραίτητη μελέτη για την εκτέλεση του
έργου, του οποίου το κόστος ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 496.000,00 € με το Φ.Π.Α. και
διαθέτει την εμπειρία επίβλεψης παρόμοιας φύσης έργων. Η εκτέλεση του έργου εγκρίθηκε με την
υπ΄ αριθμ. 109/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Αντικείμενο λοιπόν της παρούσας Σύμβασης είναι η εκτέλεση του έργου:  «Συντήρηση –
ασφαλτόστρωση οδού Μοναστηρίου (από διασταύρωση με Δενδροπόταμο μέχρι την
οδό  Κ.  Βάρναλη)  (τμήμα  της  Ε.Ο.2  Θεσ/νίκης  –  Χαλκηδόνας  –  Γιαννιτσών)»  και
συγκεκριμένα:

• Φρεζάρισμα  σε  μία  ή  δύο  στρώσεις,  ανάλογα  με  το  βαθμό  φθοράς,  του  υφιστάμενου
οδοστρώματος σε τμήματα που παρουσιάζουν φθορές.

• Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη επί της φρεζαρισμένης επιφάνειας.
• Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης στα τμήματα που απαιτείται και κατασκευή

τάπητα κυκλοφορίας με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου.
• Επισκευή ρείθρων στα σημεία που απαιτείται
• Τακτοποίηση  (ανύψωση  ή  ταπείνωση)  στάθμης  καλυμμάτων  φρεατίων  και  σχαρών

υδροσυλλογής στα τμήματα που θα γίνει ασφαλτόστρωση.
• Κατασκευή διαγράμμισης. 

Άρθρο 3ο 
Αρμοδιότητες και Διαδικασίες εκτέλεσης του έργου 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτός ισχύει.
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Για την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, καθώς και για τη σύμβαση μεταξύ του Δήμου
Αμπελοκήπων - Μενεμένης και του αναδόχου ορίζεται ότι:
● «Κύριος του έργου» είναι ο Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης 
● «Φορέας κατασκευής» του έργου είναι ο Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης
● «Διευθύνουσα  Υπηρεσία»  του  έργου  είναι  η  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου

Αμπελοκήπων - Μενεμένης
● «Προϊσταμένη Αρχή» του έργου για  όλες τις  προσυμβατικές  διαδικασίες  είναι  η  Οικονομική

Επιτροπή του Δήμου  Αμπελοκήπων - Μενεμένης και για όλες τις μετασυμβατικές διαδικασίες
είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης

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

Η Π.Κ.Μ. αναλαμβάνει:
1. Τη  συγχρηματοδότηση  του  έργου  προϋπολογισμού  496.000,00€  (συμπεριλαμβανο-μένου

Φ.Π.Α.)  από τις πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών των Ίδιων Πόρων της
Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης,  μέχρι  το  ύψος  των  300.000,00  €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

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

3. Να  συμμετέχει  με  έναν  εκπρόσωπό  της  και  τον  αναπληρωτή  του  στην  Τριμελή  Επιτροπή
Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της προγραμματικής σύμβασης.

Άρθρο 5ο 
Υποχρεώσεις - Δικαιώματα Δήμου

Ο Δήμος αναλαμβάνει:
Την  ωρίμανση  του  Έργου  (σύνταξη/θεώρηση  μελετών  και  λήψη  των  απαιτούμενων

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

Συμβάσεων.
Την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έργου.
Τον ορισμό της Δ/νουσας Υπηρεσίας του Έργου (ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του

Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης), η οποία και θα ενημερώνει την επιτροπή του άρθρου 8 για
την πορεία του έργου.

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

Τη συγχρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 196.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
από τις πιστώσεις ΣΑΤΑ ή/και ίδιους πόρους.

Την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα αυτής της Σύμβασης.
Να συμμετέχει με δύο εκπροσώπους (ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος) ή τους αναπληρωτές

τους, στην Τριμελή (κοινή) Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Άρθρο 6ο 
Προϋπολογισμός - Πόροι – Τρόπος χρηματοδότησης

Η εκτέλεση  του  έργου  συνολικού προϋπολογισμού  496.000,00 €  (συμπεριλαμβανο-μένου
ΦΠΑ) θα συγχρηματοδοτηθεί:

1. Από τις  πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ίδιων Πόρων της
Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης μέχρι  το  ύψος  των  300.000,00  €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και
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2. Από τις πιστώσεις ΣΑΤΑ ή/και ίδιους πόρους του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης για το
υπόλοιπο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους 196.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η καταβολή του ποσού από την Π.Κ.Μ. στο Δήμο θα γίνεται τμηματικά,  ανάλογα με την
πορεία των εργασιών, μετά από πιστοποίηση της Δ/νουσας υπηρεσίας του Δήμου και σχετικό
πρακτικό της (κοινής) Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Η καταβολή του ποσού 300.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που αποτελεί υποχρέωση
της ΠΚΜ θα προηγηθεί μέχρι εξαντλήσεώς του, για την πληρωμή του έργου, ενώ στη συνέχεια θα
αξιοποιηθεί  η  ίδια  συμμετοχή  του Δήμου  μέχρι  ολοκλήρωσης  και  πλήρους  αποπληρωμής  του
έργου.

Η ανάλυση του προϋπολογισμού αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ

1 ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 293.473,51 €

2 EΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 52.825,23 €

3 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 51.944,81 €

4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 1.500,00 €

5 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 256,45 €

6 Φ.Π.Α 24% 96.000,00 €

7 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 496.000,00 €

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

Άρθρο 7ο 
Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ορίζεται  σε  τριάντα (30)
μήνες, αρχίζει  με  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  σχετικό  πρακτικό  της  Τριμελούς  (κοινής)  Επιτροπής
Παρακολούθησης, που να βεβαιώνει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της, καθώς και τις σχετικές
αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Δήμου και της ΠΚΜ.

H 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 διαμορφώνεται με τις εγκεκριμένες παρατάσεις.

Το  χρονοδιάγραμμα  εκτέλεσης  των  εργασιών  καθορίζεται  από  την  σύμβαση  μεταξύ  της
Αναθέτουσας Αρχής (Δήμος) και του «Αναδόχου» του έργου, ενώ η έναρξη του έργου καθορίζεται
από την υπογραφή της εν λόγω εργολαβικής σύμβασης. 

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Προγραμματικής Σύμβασης:

α/α Φάση έργου Διάρκεια

1 Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης 1 μήνας

2 Διαγωνισμός 4 μήνες

3 Προσυμβατικός Έλεγχος Σύμβασης Έργου 2 μήνες

4 Σύμβαση - Υλοποίηση 7 μήνες
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5 Παραλαβή - Αποπληρωμή 16 μήνες

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 :
12.Δύο  εκπροσώπους  του  Δήμου,  εκ  των  οποίων  ο  ένας  ορίζεται  πρόεδρος,  με  τους

αναπληρωτές τους.
13.Έναν  εκπρόσωπο  της  Π.Κ.Μ./  Υποδ/νση  Τεχνικών  Έργων  Π.Ε.  Θεσσαλονίκης,  με  τον

αναπληρωτή 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 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 Τριμελούς (κοινής)
Επιτροπής Παρακολούθησης, καθορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της, εφόσον κριθεί
απαραίτητο από την ίδια.

Άρθρο 9ο

Τροποποίηση της Σύμβασης
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, τέτοια που να υπερβαίνει το όριο υπαγωγής στον προληπτικό έλεγχο
νομιμότητας και τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου.

Άρθρο 10ο 
Αντισυμβατική Συμπεριφορά – Διαιτησία 

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 Δικαστήρια
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
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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
στον 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 €.

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής

Ενότητας Θεσσαλονίκης 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ

Για το Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης
Ο Δήμαρχος

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ  

Έγγραφο / απόφαση
Φορέας έγκρισης
ή αδειοδότησης

Αριθμός πρωτ./
ημερομηνία

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

  Π.Κ.Μ  ……../…………

Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης για την υπογραφή της 
Προγραμματικής Σύμβασης

Δήμος Αμπελοκήπων
- Μενεμένης

 108/27.03.2017

Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για 
την έγκριση του Προγράμματος Επενδυτικών 
Δαπανών Ιδίων Πόρων της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης έτους 2017  

  Π.Κ.Μ  22/06.02.2017

Απόφαση  Δ.Σ.  Δήμου  Αμπελοκήπων–
Μενεμένης  για  την  αναμόρφωση
προϋπολογισμού 2017

Δήμος Αμπελοκήπων
- Μενεμένης

102/27.03.2017

Απόφαση  Δ.Σ.  Δήμου  Αμπελοκήπων  -
Μενεμένης  για  την  τροποποίηση  Τεχνικού
Προγράμματος 2017, την έγκριση εκτέλεσης
του  έργου  και  την  έκδοση  Πολυετούς
Ανάληψης Δαπάνης

Δήμος Αμπελοκήπων
- Μενεμένης

109/27.03.2017

Απόφαση  Ανάληψης  υποχρέωσης
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Π.Κ.Μ  167204(4311)/
     26.05.2017

Σημειώνεται  ότι  η  χρηματοδότηση  του  έργου  θα  γίνει  από  την  πίστωση  με  κωδικό
2131ΘΕΣ017ΙΔΠ16  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  από  την  έναρξή του  και  μέχρι
εξαντλήσεως του ποσού των 300.000,00 €, και του επιπλέον πέραν των 300.000,00€ και μέχρι
του ποσού των 496.000,00 € από πόρους του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

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

         
                                                                                                                 (όπως αναφέρονται            
          Μιχάλης Τζόλλας                                                                                   ανωτέρω)         
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