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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ------------------------------------------------------------

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  αριθμ. 14
Αριθμ. Συνεδρίασης 14η/26.07.2016

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ  97

          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 10ο: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και
της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  την  υλοποίηση  του  έργου  ‘’Συντηρήσεις  –
Μικροκατασκευές  αθλητικών  εγκαταστάσεων  Δήμου  Θεσσαλονίκης’’ προϋπολογισμού
455.000,00 ευρώ»

Ο  Πρόεδρος  της  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  ανακοίνωσε  το  10ο θέμα  ημερήσιας  Διάταξης
«Έγκριση  σύναψης  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  και  της
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  την  υλοποίηση  του  έργου  ‘’Συντηρήσεις  –
Μικροκατασκευές  αθλητικών  εγκαταστάσεων  Δήμου  Θεσσαλονίκης’’ προϋπολογισμού
455.000,00 ευρώ» και έθεσε υπόψη της επιτροπής το με αρ. πρωτ.: 1235/13-07-2017 έγγραφο
του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., με το οποίο διαβιβάστηκε το θέμα. 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  αριθμ.  1089/27-06-2017  απόφαση  της
Οικονομικής  Επιτροπής  και  το  με  αρ.  πρωτ.  1104/19-06-2017  έγγραφο  του  Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., με το οποίο υποβλήθηκε η εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή
της Π.Κ.Μ.. Υπενθύμισε ότι σε προηγούμενες συνεδριάσεις έχουν εγκριθεί και άλλες παρόμοιες
συμβάσεις με Δήμους. Ακολούθησαν ερωτήσεις από την κ. Παυλίδου Φωτεινή – Νιόβη και τον κ.
Ιγνατιάδη Θεόδωρο, τακτικά μέλη, στις οποίες απάντησε η κ. Πατουλίδου. Μετά την ολοκλήρωση
της  συζήτησης  ο  Πρόεδρος  της  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  σχολίασε  την  απουσία  από  τη
συνεδρίαση  εκπροσώπων  των  Δήμων  με  τους  οποίους  συνάπτονται  οι  συμβάσεις,
επισημαίνοντας ότι οφείλουν να είναι παρόντες στις συνεδριάσεις όταν συζητιούνται τα θέματά
τους.
 
Μετά  την  ολοκλήρωση της  εισήγησης της  κ.  Πατουλίδου,  των ερωτήσεων και  της  διαλογικής
συζήτησης  μεταξύ  των  μελών,  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.  222/Ορθή Επανάληψη/03-09-2015 απόφαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  ‘‘περί
εκλογής  τακτικών  και  αναπληρωματικών  μελών  της  Μητροπολιτικής  Επιτροπής  της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την με αρ. πρωτ. 79228, 78090/17-09-2014 απόφαση
του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής μελών
Μητροπολιτικής  Επιτροπής  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης»,  την  αριθμ.  130/2014
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.:  84677/08-10-2014  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.:  1235/13-07-2017
διαβιβαστικό  έγγραφο  του  Γραφείου  Αντιπεριφερειάρχη  Μ.Ε.Θ.,  την  αριθμ.  1089/27-06-2017
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την με αρ. πρωτ. 1104/19-06-2017 εισήγηση του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. καθώς και τα εξής:

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  με  αρ.  πρωτ.  Γ.Α.Π./116/25-8-2011  έγγραφο  της  Π.Κ.  Μακεδονίας  "Καθορισμός
αρμοδιότητας σύναψης προγραμματικών συμβάσεων".

5. Το άρθρο 225 του Ν.3463/2006 περί προγραμματικών συμβάσεων.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των

Δημοσίων Έργων, όπως ισχύουν σήμερα.
7. Το  Πρόγραμμα  Επενδυτικών  Δαπανών  “Συντηρήσεις  Μικροκατασκευές  Αθλητικών

Εγκαταστάσεων  Ταμειακού  Υπολοίπου  ΣΑΕ  016”  της  Μητροπολιτικής  Ενότητας
Θεσσαλονίκης έτους 2015 που εγκρίθηκε με την 52/03-04-2015 (ΑΔΑ: 6ΡΣΥ7ΛΛ-ΝΨΡ)
απόφαση Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ..
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8. Την  με  αριθμ.  1455/31-10-2016  (ΑΔΑ:  7ΒΞΛΩΡ5-ΕΥ1) απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης με  την  οποία  εγκρίνεται  η  σύναψη  της
Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

9. Την  με  αριθμ.  485/15-03-2017  (ΑΔΑ:  ΩΞ7ΚΩΠ5-ΜΓ2)  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  με  την  οποία  εγκρίνεται  η  σύναψη  της
Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος.

10. Την  με  αριθμ.  58/10-04-2017  (ΑΔΑ:  ΩΓ3Θ7ΛΛ-ΑΝ2) απόφαση  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας,  με  την  οποία  εγκρίνεται  η  κατάρτιση  του
Προγράμματος  Επενδυτικών  Δαπανών  έτους  2017  “Συντηρήσεις  Μικροκατασκευές
Αθλητικών  Εγκαταστάσεων  Ταμειακού  Υπολοίπου  ΣΑΕ  016” της  Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης.

11. Την  αριθμ.  Α/Α  1608  αρ.  πρωτ.  178860/4620/08.05.2017  (ΑΔΑ:  ΩΔΒΥ7ΛΛ-ΤΩΠ)
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

12. Την αριθμ.  Α/Α 685/15-02-2017 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης Δήμου Θεσσαλονίκης
και τις με αριθμό 1341/21-09-2016 (ΑΔΑ: ΨΙ20ΩΡ5-ΙΡΛ, ΑΔΑΜ: 16REQ005159753 2016-
09-28) και με αριθμό 485/15-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΞ7ΚΩΠ5-ΜΓ2) αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης.

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 54181/οικ.2992 από 06/06/2017 έγγραφο του Δήμου Θεσσαλονίκης
με το οποίο διαβιβάστηκαν στοιχεία σχετικά με το έργο «Συντηρήσεις - μικροκατασκευές
αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Θεσσαλονίκης».

14. Το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  233611/1090  από  15/06/2017  έγγραφο  της  Γενικής  Διεύθυνσης
Προγραμματισμού  και  Υποδομών,  Διεύθυνσης  Στρατηγικού  Σχεδιασμού  και
Προγραμματισμού, Τμήμα Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. να εγκρίνει,  σύμφωνα με την αριθμ.  1089/27-06-2017  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Κ.Μ., τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ:

• της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και
• του Δήμου Θεσσαλονίκης,

για  την  υλοποίηση  του  έργου:  «Συντηρήσεις  -  Μικροκατασκευές  Αθλητικών  Εγκαταστάσεων
Δήμου  Θεσσαλονίκης»,  προϋπολογισμού  455.000,00  €  (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.),
σύμφωνα με το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης και το σχετικό παράρτημα που ακολουθούν.

“ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

για την εκτέλεση του έργου :

«Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Θεσσαλονίκης»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 455.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Στην 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» :

1. 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.

2. O Δήμος Θεσσαλονίκης,  που εκπροσωπείται  από το  Δήμαρχο  κ.  Ιωάννη Μπουτάρη  και  εδρεύει  στη
Θεσσαλονίκη, ταχ. δ/νση Βασιλέως Γεωργίου 1, Τ.Κ. 54640, που θα αποκαλείται χάριν συντομίας Δήμος.

Έχοντας υπόψη :
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• Τις  διατάξεις  του  άρθρου  100  του  Ν.3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  87/τ.Α′/07-06-2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, όπως
ισχύουν σήμερα.

• Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών “Συντηρήσεις Μικροκατασκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ταμειακού
Υπολοίπου ΣΑΕ 016” της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης έτους 2015 που εγκρίθηκε με την 52/03-04-
2015 (ΑΔΑ: 6ΡΣΥ7ΛΛ-ΝΨΡ) απόφαση Μητροπολιτικής Επιτροπής ΜΕΘ.

• Την με αριθμ. 1455/31-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΒΞΛΩΡ5-ΕΥ1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Θεσσαλονίκης με  την  οποία  εγκρίνεται  η  σύναψη  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  με  την  Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας.

• Την με αριθμ. 58/10-04-2017 (ΑΔΑ: ΩΓ3Θ7ΛΛ-ΑΝ2) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής
Μακεδονίας,  με  την  οποία  εγκρίνεται  η  κατάρτιση  του  Προγράμματος  Επενδυτικών  Δαπανών  έτους  2017
“Συντηρήσεις Μικροκατασκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ταμειακού Υπολοίπου ΣΑΕ 016”  της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

• Την αριθμ.  Α/Α 1608/08.05.2017 (ΑΔΑ: ΩΔΒΥ7ΛΛ-ΤΩΠ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.

• Την αριθμ. Α/Α 685/15-02-2017 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης Δήμου Θεσσαλονίκης και τις με αριθμό
1341/21-09-2016  (ΑΔΑ:  ΨΙ20ΩΡ5-ΙΡΛ,  ΑΔΑΜ:  16REQ005159753  2016-09-28) και  με  αριθμό
485/15-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΞ7ΚΩΠ5-ΜΓ2) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης.

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

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. 3852/2010 

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 
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Άρθρο 2ο

Σκοπός και αντικείμενο της Σύμβασης

Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η συνεργασία των δύο συμβαλλόμενων μερών για τη συντήρηση και βελτίωση
των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης , δεδομένου ότι:

α) Η υλοποίηση των εργασιών κρίνεται αναγκαστική και επείγουσα ουσιαστικά και χρονικά, καθότι αφορά την ασφαλή
και σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς, λειτουργία των εν λόγω αθλητικών εγκαταστάσεων.

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

γ)  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
χρηματοδότηση  της  πρώην  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Θεσσαλονίκης  από  την  Γενική  Γραμματεία
Αθλητισμού, που είχε δοθεί με αποκλειστικό σκοπό τις Συντηρήσεις - Μικροκατασκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων
που ανήκουν σε Δήμους και μόνο.

δ) Τόσο η πρώην ΝΑΘ, όσο και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν μπορεί εκ των προβλεπόμενων από τις σχετικές
διατάξεις, αρμοδιοτήτων της να υλοποιήσει αθλητικά έργα, παρά μόνο μέσω της σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων
με τους Δήμους, στο πλαίσιο των οποίων οι Δήμοι θα υλοποιήσουν τα σχετικά έργα. 

ε) Έχει δρομολογηθεί η συνεργασία μεταξύ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και των Δήμων της Ενότητας,
για τη συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων στις εν λόγω αθλητικές εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο των οποίων έχει ήδη
εγγραφεί  έργο  «Συνδιοργάνωση  Πολιτιστικών  &  Αθλητικών  Εκδηλώσεων  της  ΠΕΘ»  στο  Πρόγραμμα  Επενδυτικών
Δαπανών, χρηματοδοτούμενο από τον Αναπτυξιακό Προϋπολογισμό (Ανταποδοτικά Τέλη) της ΜΕΘ. 

στ) Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου έχει εκπονήσει την απαραίτητη μελέτη για την εκτέλεση του έργου, του οποίου το
κόστος ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 455.000,00€ με το Φ.Π.Α. και διαθέτει την εμπειρία επίβλεψης παρόμοιας
φύσης έργων.

Αντικείμενο  λοιπόν  της  παρούσας  Σύμβασης  είναι  η  εκτέλεση  του  έργου:  «Συντηρήσεις  μικροκατασκευές
αθλητικών  εγκαταστάσεων  Δήμου  Θεσσαλονίκης»  και  συγκεκριμένα  η  εγκατάσταση  συστημάτων
πυροπροστασίας στα κλειστά γυμναστήρια που φιλοξενούνται στα παρακάτω σχολικά συγκροτήματα του
Δήμου Θεσσαλονίκης:

α/α Σχολικά Γυμναστήρια Διεύθυνση

1. 3ο Γυμνάσιο και 3ο ΓΕΛ Απ Παύλου 28 & Ολυμπιάδος 137

2. 2ο και 4ο Γυμνάσιο Τούμπας, 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο, 1ο 
Πειραματικό Λύκειο, 20ο ΓΕΛ

Κλεάνθους 30

3. 53ο Δημοτικό Θεσσαλονίκης Φ. Δραγούμη 07-09

4. 19ο Δημοτικό Σχολείο και 81ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης Πόντου 40

5. 100ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (25ο Δημοτικό) Τέρμα Αδαμίδη Α.Τ.

6. 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου και 31ο ΓΕΛ Αναξιμάνδρου 79
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7. 18ο ΓΕΛ Παπάφη 130

8. 30ο Γυμνάσιο Μαζαράκη 01

μέσω μίας ενιαίας εργολαβίας. Οι εν λόγω εργασίες αφορούν σε εγκαταστάσεις που:

• Ανήκουν στο Δήμο κατά κυριότητα

Άρθρο 3ο

Αρμοδιότητες και Διαδικασίες εκτέλεσης του έργου

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Για  την  παρούσα  Προγραμματική  Σύμβαση,  καθώς  και  για  τη  σύμβαση μεταξύ  του Δήμου  Θεσσαλονίκης  και  του
αναδόχου ορίζεται ότι:

● «Κύριος του έργου» είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης

● «Φορέας κατασκευής» του έργου είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης 

● «Διευθύνουσα Υπηρεσία» του έργου είναι η Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης

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

Άρθρο 4ο

Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Π.Κ.Μ.

Η Π.Κ.Μ. αναλαμβάνει:

1.Την συγχρηματοδότηση του έργου προϋπολογισμού 455.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) από τις πιστώσεις
του Προγράμματος “Συντηρήσεις Μικροκατασκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ταμειακού Υπολοίπου ΣΑΕ 016” της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, μέχρι το ύψος των 200.000,00€ (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).

• Την σύνταξη/έγκριση των τευχών δημοπράτησης (διακήρυξη, συγγραφές υποχρεώσεων).

• Την διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.

• Την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

• Τον  ορισμό  της  Δ/νουσας  Υπηρεσίας  του  Έργου  (ορίζεται  η  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου
Θεσσαλονίκης), η οποία και θα ενημερώνει την επιτροπή του άρθρου 8 για την πορεία του έργου.
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• 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.

• Την συγχρηματοδότηση του έργου με το ποσό των  255.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) , από τις
πιστώσεις  ΚΑ: 30/7311.28.01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΘ ΤΟ.

• 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 455.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα συγχρηματοδοτηθεί:

1. Από τις πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών “Συντηρήσεις Μικροκατασκευές Αθλητικών
Εγκαταστάσεων Ταμειακού Υπολοίπου ΣΑΕ 016” της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης μέχρι το ύψος
των 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και

2. Από ίδιους πόρους του Δήμου Θεσσαλονίκης για το υπόλοιπο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους 255.000,00€
(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  σχετική  απόφαση  της  Κοινής  Επιτροπής
Παρακολούθησης. 

Η καταβολή του ποσού 200.000,00€ (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.

Αρμόδια  υπηρεσία  από  πλευράς  της  ΠΚΜ,  τμηματικής  και  σύμφωνα  με  την  πορεία  του  έργου,  συγκέντρωσης
δικαιολογητικών  και  υποβολής  τους  στην  Δ/νση  Οικονομικού  ΠΚΜ για  τις  διαδικασίες  ανάληψης  και  εκταμίευσης,
ορίζεται η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΜΕΘ. 

Η ανάλυση του προϋπολογισμού αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Α’ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ

1 ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 266.004,55

2 EΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 47.880,82

3 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 47.082,81
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4 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 3.144,72

5 Φ.Π.Α 24% 87.387,10

ΚΟΣΤΟΣ 451.500,00

Β’ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ)

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ

1 ΠΑΡΟΧΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΥΑΘ 3.500,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 455.000,00

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 αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει με την κατασκευή
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 Δήμου και της ΠΚΜ.

H προγραμματική σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με την οριστική παραλαβή του έργου.

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. 

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραληφθεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την έναρξή του.

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Έργου κατ’ εκτίμηση:

α/α Φάση έργου Διάρκεια 

1 Σύνταξη - έγκριση μελέτης πραγματοποιήθηκε

2 Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης Έως τέλος του Ιουνίου 2017
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3 Διαγωνισμός Εντός δύο μηνών από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης

4 Σύμβαση- Υλοποίηση Εντός 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης η υλοποίηση του
έργου 

5 Παραλαβή Μετά από 15 μήνες μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών 

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 Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος κ. Παππά Αθανάσιο με αναπληρωτή τον προϊστάμενο του
Τμήματος Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων κ. Σιώζο Αθανάσιο ως εκπρόσωπο του Δήμου.

• Την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων κα Ιορδανίδου Μαρία με αναπληρωτή τον
προϊστάμενο  του  τμήματος  Συντήρησης  Ηλεκτρομηχανολογικών  Εγκαταστάσεων  κ.  Μουσούρη  Σπύρο  ως
επίσης εκπρόσωπο του Δήμου.

• Την Εισηγήτρια της  Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων -  Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων
ΜΕ  Θεσσαλονίκης,  Τμήμα  Έργων  Δομών  Περιβάλλοντος κα  Κλεοπάτρα  Κουρούπη  Πολιτικό  Μηχανικό  με
αναπληρώτρια  την  Εισηγήτρια  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων -  Υποδιεύθυνση
Τεχνικών  Έργων  ΜΕ  Θεσσαλονίκης,  Τμήμα  Έργων  Δομών  Περιβάλλοντος κα  Στέλλα  Παπαδοπούλου  ως
εκπρόσωπο της Π.Κ.Μ.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
και Περιβάλλοντος. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη αυτής. Οι αποφάσεις 
της πρέπει να είναι αιτιολογημένες και λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. 

Άρθρο 9ο

Τροποποίηση της Σύμβασης

Τροποποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης επιτρέπεται μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και εγκρίνεται με απόφαση των δύο συμβαλλόμενων μερών. 

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

Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Η παράβαση
οποιουδήποτε  από  τους  όρους  της  παρούσας  προγραμματικής  σύμβασης-  που  θεωρούνται  όλοι  σημαντικοί-  ή  η
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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. 

Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας Π.Σ. από οποιοδήποτε των συμβαλλόμενων
μερών, αυτό θα οφείλει να καταβάλει στο άλλο μέρος τις κάτωθι ποινικές ρήτρες, οι οποίες συμφωνούνται ως εύλογες
και δίκαιες:

• Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος των εργασιών εκ μέρους του
Φορέα Υλοποίησης έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην Αντισυμβαλλόμενη ποινική ρήτρα ίση με πενήντα
ευρώ (50,00€)

• Για  κάθε  ημερολογιακό  μήνα  υπέρβασης  της  προθεσμίας  καταβολής  του  ποσού  καταβάλει  στον  Φορέα
Υλοποίησης ποινική ρήτρα ίση με πενήντα ευρώ (50,00€)

• Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί ο 10% του συμβατικού
τιμήματος.

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ΠΚΜ

Η    Η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής

Ενότητας Θεσσαλονίκης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ

  Για το Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

         ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Έγγραφο / απόφαση Φορέας  έγκρισης  ή
αδειοδότησης

Αρ. πρωτ./ ημερομηνία

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

Π.Κ.Μ

Απόφαση Δ.Σ Δήμου Θεσσαλονίκης για την υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης

Δήμος Θεσσαλονίκης 1455/31-10-2016  (ΑΔΑ:
7ΒΞΛΩΡ5-ΕΥ1)

Απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Κεντρικής
Μακεδονίας  για  την  έγκριση  κατάρτισης  του
Προγράμματος  Επενδυτικών  Δαπανών  “Συντηρήσεις
Μικροκατασκευές  Αθλητικών  Εγκαταστάσεων  Ταμειακού
Υπολοίπου  ΣΑΕ  016”  της  Μητροπολιτικής  Ενότητας
Θεσσαλονίκης έτους 2017

Π.Κ.Μ 58/10-04-2017  (ΑΔΑ:
ΩΓ3Θ7ΛΛ-ΑΝ2)

Απόφαση  Δ.Σ  Δήμου  Θεσσαλονίκης  για  την
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2016

Δήμος Θεσσαλονίκης 372/21-03-2016  (ΑΔΑ:
Ω4ΝΠΩΡ5-Χ17)

Απόφαση  Ανάληψης  υποχρέωσης  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας

Π.Κ.Μ Α/Α  1608/08.05.2017
(ΑΔΑ: ΩΔΒΥ7ΛΛ-ΤΩΠ)

Πρόταση Ανάληψης υποχρέωσης Δήμου Θεσσαλονίκης
και αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης Α/Α 685/15-02-2017

1341/21-09-2016  (ΑΔΑ:
ΨΙ20ΩΡ5-ΙΡΛ,  ΑΔΑΜ:
16REQ005159753 2016-09-
28)

485/15-03-2017  (ΑΔΑ:
ΩΞ7ΚΩΠ5-ΜΓ2)

                                                                      

                                                                            Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ
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2.  Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης συγκροτείται κοινή Τριμελής
Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη από:

Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος κ. Παππά Αθανάσιο με αναπληρωτή τον
προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων κ. Σιώζο Αθανάσιο ως εκπρόσωπο του
Δήμου.

Την  Προϊσταμένη  της  Διεύθυνσης  Κατασκευών  και  Συντηρήσεων  κα  Ιορδανίδου  Μαρία  με
αναπληρωτή τον προϊστάμενο του τμήματος Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
κ. Μουσούρη Σπύρο ως επίσης εκπρόσωπο του Δήμου.

Την  Εισηγήτρια  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφερειακών  Ενοτήτων -  Υποδιεύθυνση
Τεχνικών  Έργων  ΜΕ  Θεσσαλονίκης,  Τμήμα  Έργων  Δομών  Περιβάλλοντος κα  Κλεοπάτρα
Κουρούπη, Πολιτικό Μηχανικό, με αναπληρώτρια την Εισηγήτρια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Περιφερειακών Ενοτήτων -  Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΜΕ Θεσσαλονίκης,  Τμήμα Έργων
Δομών Περιβάλλοντος, κα Στέλλα Παπαδοπούλου ως εκπρόσωπο της Π.Κ.Μ.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και
τα τρία (3)  μέλη αυτής.  Οι  αποφάσεις της πρέπει  να είναι  αιτιολογημένες και  λαμβάνονται  με
απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. 

Σημειώνεται  ότι  το  έργο  θα  συγχρηματοδοτηθεί:  1.  από  τις  πιστώσεις  του  Προγράμματος
Επενδυτικών  Δαπανών  “Συντηρήσεις  Μικροκατασκευές  Αθλητικών  Εγκαταστάσεων  Ταμειακού
Υπολοίπου  ΣΑΕ  016”  της  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης  μέχρι  το  ύψος  των
200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και 2. από ίδιους πόρους του Δήμου Θεσσαλονίκης
για  το υπόλοιπο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους 255.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ).

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

         
                                                                                                                 (όπως αναφέρονται            
          Μιχάλης Τζόλλας                                                                                   ανωτέρω)         
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