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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                       

ΘΕΜΑ 13o 

«Έγκριση σύναψης Προγραμματικής
Σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας/Π.Ε. Κιλκίς και
του  Δήμου  Παιονίας  για  το  έργο
‘‘Συντήρηση  Δημοτικού  Σχολείου
Μεταμόρφωσης’’»

Αριθμ. Συνεδρίασης 9η/22-07-2019
Αριθμ. Απόφασης 134/2019

 Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  22  Ιουλίου  2019,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  13:00  στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας
198, Θεσσαλονίκη), συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.  454162 (512)/16-07-2019 έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου του, κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου, προς όλους τους Συμβούλους,
η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 16 Ιουλίου 2019, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας,
σε  καθένα  από  τους  Αντιπεριφερειάρχες  καθώς  και  σε  καθένα  από  τους  Συμβούλους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
          Από τα εβδομήντα ένα  (71) μέλη του Π.Σ. ήταν: 
                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
      ΠΡΟΕΔΡΟΣ       
2. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
      ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΗΔΟΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
7. ΑΝΔΡΕΟΥ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ,  αποχώρησε  πριν  την
ψηφοφορία του 4ου θέματος Η.Δ. 
8. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, προσήλθε στο 1ο θέμα
της Η.Δ. και αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης
του 2ου θέμα Η.Δ. 
9. ΑΣΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ
11. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, αποχώρησε κατά τη
διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος Η.Δ.
12. ΓΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  προσήλθε  κατά  τη
συζήτηση του 7ου Ε.Η.Δ.  θέματος και  αποχώρησε
κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος Η.Δ. 
13. ΓΕΩΡΓΑΚΗ-ΚΟΛΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
14. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΓΡΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, αποχώρησε κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 2ου θέματος Η.Δ.  
16. ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
17. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
18. ΖΩΓΡΑΦΟΥ –ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
2. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
5. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
11. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
12. MΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
13. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΦΥΚΑ ΕΛΕΝΗ
15. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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19. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
20. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
22. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
23. ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
25. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ
26. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
27. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ
28. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
29. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
30. ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
31. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
32. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
33. ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, αποχώρησε μετά τη
ψηφοφορία του 3ου θέματος Η.Δ.
34. ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
35. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
36. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
37. ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ,  αποχώρησε  μετά
την ψηφοφορία του 1ου θέματος Η.Δ..
38. ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
39. ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ-ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
40. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
41. ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
42. ΠΑΥΛΙΔΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΗ  –  ΝΙΟΒΗ,  αποχώρησε
κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος Η.Δ.
43. ΡΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
44. ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ
45. ΣΙΩΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, αποχώρησε κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 1ου Ε.Η.Δ. θέματος.
46. ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
47. ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
48. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
49. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
50. ΤΖΟΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
51. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
52. ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
53. ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
54. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, αποχώρησε πριν
την ψήφιση του 4ου θέματος Η.Δ.
55. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
56. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, αποχώρησε κατά
τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος Η.Δ.

     

         Επίσης παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ.
Απόστολος  Γ.  Τζιτζικώστας και  οι  Αντιπεριφερειάρχες των Π.Ε.  Ημαθίας  κ.  Κωνσταντίνος
Καλαϊτζίδης, Κιλκίς κ. Ανδρέας Βεργίδης, Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου και Σερρών κ. Ιωάννης
Μωϋσιάδης.

Δεν  παραβρέθηκε  στη  συνεδρίαση  η  Αντιπεριφερειάρχης  της  Μ.Ε.  Θεσσαλονίκης  κα
Παρασκευή Πατουλίδου και ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής κος Ιωάννης Γιώργος.
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Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Ο  Πρόεδρος  εκφώνησε  το  13ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  «Έγκριση  σύναψης
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/Π.Ε. Κιλκίς
και  του  Δήμου  Παιονίας  για  το  έργο  ‘‘Συντήρηση  Δημοτικού  Σχολείου
Μεταμόρφωσης’’»  και έδωσε το λόγο στον αρμόδιο εισηγητή ο οποίος έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου,
1.  την  αριθμ.  πρωτ.  441046 (2448)/11-07-2019  εισήγηση  της  Υποδιεύθυνσης  Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Κιλκίς, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ.: Το  Πρόγραμμα  Επενδυτικών  Δαπανών  Πιστώσεων  έτους  2019  χρηματοδοτούμενων  από
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Π.Κ.Μ. με κωδικό ένταξης 3351ΠΚΜ001ΚΑΠ19, που εγκρίθηκε με
την 37η/2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου. (ΑΔΑ: Ω9Υ97ΛΛ-ΚΒΚ).

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και λαμβάνοντας υπόψη:
1. 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 << ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι
>>).

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. Την με αριθμ. 54/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας, με την οποία

εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Την αναγκαιότητα υλοποίησης των εργασιών για τη συντήρηση των εν λόγω σχολείου.
6. Την αδυναμία χρηματοδότησης του έργου από ίδιους πόρους του Δήμου.
7. Τη δυνατότητα της Π.Κ.Μ. να διαθέσει τους απαραίτητους πόρους για τη χρηματοδότηση των

εργασιών.

παρακαλούμε όπως θέσετε ως θέμα στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου :

1. Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555 / 2018, μεταξύ της Π.Κ.Μ./ Π.Ε.
Κιλκίς  και  του  Δήμου  Παιονίας   για  το  έργο  «Συντήρηση  Δημοτικού  Σχολείου
Μεταμόρφωσης»

2. Την  Εξουσιοδότηση  στον  Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε.  Κιλκίς,  για  την  υπογραφή  της
Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 179 του Ν. 4555 / 2018, μεταξύ της Π.Κ.Μ./ Π.Ε. Κιλκίς και του Δήμου
Παιονίας  για το έργο «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης»

2. την αριθμ. 131/22-07-2019 (ΑΔΑ: ΨΦΤΠ7ΛΛ-ΧΝΟ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
Π.Κ.Μ., περί ανάκλησης της αριθμ. 62/24-04-2019 (Α.Δ.Α.: 6ΣΓ47ΛΛ-4ΤΠ) απόφασής του.

     Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει  τη σύναψη Προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555 / 2018, μεταξύ της Π.Κ.Μ./ Π.Ε. Κιλκίς και
του  Δήμου  Παιονίας   για  το  έργο  «Συντήρηση  Δημοτικού  Σχολείου  Μεταμόρφωσης»,
σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
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Εξουσιοδοτεί  τον Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε.  Κιλκίς,  για  την  υπογραφή  της
Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010,  όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 179 του Ν. 4555 / 2018, μεταξύ της Π.Κ.Μ./ Π.Ε. Κιλκίς και του Δήμου Παιονίας  για το
έργο «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης».

Αποχή από  την  ψηφοφορία  δήλωσαν  οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Ε.
Σαρηγιαννίδης, Π. Καζαντζίδης και Γ.Καγιάς.

Λευκό  ψήφισαν  οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Β.  Ρέβας,  Θ.  Ιγνατιάδης  και  Ε.
Σαραντίδου.
 

Κατά  ψήφισε η περιφερειακή σύμβουλος κα Ε. Γεωργάκη – Κόλλια.

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

                
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ                                          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010,

                        όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555 / 2018.

Μεταξύ

«της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Π.Ε.  Κιλκίς»
και

«του Δήμου Παιονίας»

για το έργο

«Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης»

Μάρτιος     2019
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 ΣΧΕΔΙΟ    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

για την εκτέλεση του έργου :

<<Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης>>

Στο  Κιλκίς  σήμερα  την  ………….  ,  ημέρα  ……………  και  στο  γραφείο  του
Αντιπεριφερειάρχη  Περιφερειακής  Ενότητας  Κιλκίς,  που  βρίσκεται  επί  της  οδού   Ανδρέα
Παπανδρέου 3 στη Κιλκίς, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι» :

1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί
της οδού Β. Όλγας 198, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής  Ενότητας Κιλκίς,  κ. Ανδρέα Βεργίδη,  o  οποίoς θα καλείται στο
εξής, χάριν συντομίας, Π.Κ.Μ.  

2. O Δήμος  Παιονίας,  που  εκπροσωπείται  από  το  Δήμαρχο  κ.  Χρήστο
Γκουντενούδη και εδρεύει στο Πολύκαστρο επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 75, 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),  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  179  του  Ν.  4555  /  2018,
(Πρόγραμμα << ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι >>).

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 Πιστώσεων έτους 2019 χρηματοδοτούμενων

από  Κεντρικούς  Αυτοτελείς  Πόρους  της  Π.Κ.Μ.  με  κωδικό  ένταξης
3351ΠΚΜ001ΚΑΠ19,  που  εγκρίθηκε  με  την  37η/2019  απόφαση  Περιφερειακού
Συμβουλίου. (ΑΔΑ: Ω9Υ97ΛΛ-ΚΒΚ).

5. Την με αριθμ.54/2019  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας, με
την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την Π.Κ.Μ..

6. Την με αριθμ. …………………… απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ., με
την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.

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

8. Την με αριθμ................έγκριση Νομιμότητας, της με αριθμ..................απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ............, του   Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης.

9. Την αριθμ. ………….. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Π.Κ.Μ. 

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
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Άρθρο 1ο 
Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης

1.1. Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100
του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555 / 2018.

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

1. Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης
2. Σκοπός και αντικείμενο της Σύμβασης.

     3. Αρμοδιότητες και Διαδικασίες εκτέλεσης του έργου
   4. Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Π.Κ.Μ.

5. Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Δήμου 
6. Προϋπολογισμός - Πόροι - Τρόπος χρηματοδότησης.

       7. Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της
           σύμβασης

8. Όργανο Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Π.Σ.
9. Τροποποίηση της Σύμβασης.

     10. Αντισυμβατική συμπεριφορά – Διαιτησία.
      11.Ρήτρες 
      12.Ειδικοί Όροι
      13.Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 2ο

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

για τις εργασίες συντήρησης του Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης, δεδομένου ότι:
 α) Η υλοποίηση των εργασιών κρίνεται απαραίτητη για τη συντήρηση του εν λόγω

σχολείου.
 Υπάρχει αδυναμία χρηματοδότησης του έργου από ίδιους πόρους του Δήμου.
 Η Περιφερειακή Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει  τους απαραίτητους  πόρους για

την  χρηματοδότηση  των  εργασιών,  που  προέρχονται  από  το  Πρόγραμμα
Επενδυτικών Δαπανών Πιστώσεων ΚΑΠ έτους 2019 της ΠΚΜ με κωδικό ένταξης
3351ΠΚΜ001ΚΑΠ19

 Ο Δήμος θα εκπονήσει την μελέτη, για την εκτέλεση του έργου, του οποίου  το
κόστος ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 12.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. (24%) και διαθέτει την εμπειρία επίβλεψης παρόμοιας φύσης έργων

Αντικείμενο  λοιπόν  της  παρούσας  Σύμβασης  είναι  η  εκτέλεση  του  έργου:  «Συντήρηση
Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης» και συγκεκριμένα:

 Εργασίες επισκευής και συντήρησης.
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Άρθρο 3ο 
Αρμοδιότητες και Διαδικασίες εκτέλεσης του έργου 

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

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

Παιονίας.
● «Προϊσταμένη Αρχή» του έργου, για όλες τις προσυμβατικές διαδικασίες, είναι η Οικονομική

Επιτροπή  του  Δήμου  και  για  όλες  τις  μετασυμβατικές  διαδικασίες,  είναι  το  Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου.

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

Η Π.Κ.Μ.  αναλαμβάνει

1. Τη  χρηματοδότηση  του  έργου  προϋπολογισμού  12.000,00€
(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.24%),  από  τις  πιστώσεις  του  Προγράμματος
Επενδυτικών Δαπανών Πιστώσεων ΚΑΠ της ΠΚΜ.

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

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

Άρθρο 5ο 
Υποχρεώσεις - Δικαιώματα Δήμου

Ο Δήμος αναλαμβάνει:

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

2. Την ωρίμανση του Έργου (σύνταξη / θεώρηση  μελετών και λήψη των απαιτούμενων
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).

3. Τη  σύνταξη  /  έγκριση  των  τευχών  δημοπράτησης  (διακήρυξη,  συγγραφές
υποχρεώσεων).

4. Τη  διενέργεια  διαδικασιών  ανάθεσης  και  επιλογής  αναδόχου,  σύμφωνα  με  τη
νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.

5. Την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έργου.
6. 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.

7. Να συμμετέχει με δύο εκπροσώπους του (ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος), ή
τους αναπληρωτές τους, στην Τριμελή ( κοινή) Επιτροπή Παρακολούθησης

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

9. Τη συντήρηση του έργου μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής του.
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Άρθρο 6ο 
Προϋπολογισμός -  Πόροι – Τρόπος χρηματοδότησης

Η εκτέλεση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€,  (συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.24%), θα χρηματοδοτηθεί από τις  πιστώσεις του Προγράμματος  Επενδυτικών
Δαπανών Πιστώσεων ΚΑΠ  έτους 2019 της Π.Κ.Μ..

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

Η ανάλυση του προϋπολογισμού αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ

1 ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7.130,00

2 EΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ  (18%) 1283,40

3 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 1262,01

4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

5 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2,01

6 Φ.Π.Α. (24%) 2.322,58

7 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 12.000,00

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

Άρθρο 7ο 
Χρονική διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης

Προγραμματικής  σύμβασης

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ορίζεται σε                10
μήνες  και αρχίζει  από την υπογραφή της,  με δυνατότητα παράτασής της, με την έκδοση
σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Δήμου και της Π.Κ.Μ., ύστερα
από σχετικό πρακτικό της Τριμελούς (κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης, με το οποίο θα
βεβαιώνει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της.

Η κατασκευή  του έργου, αρχίζει από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης, που θα
συναφθεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (Δήμος) και του «Αναδόχου» του έργου, με χρονική
διάρκεια που ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης, ήτοι   3  μήνες, η δε ημερομηνία λήξης της,
δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη, αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης, δηλαδή  10 >( 4)
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Το   χρονοδιάγραμμα  εκτέλεσης  των  εργασιών   του  έργου  καθορίζεται  από  την
εργολαβική σύμβαση και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και δεν μπορεί να εξελίσσεται
εκτός ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης. 

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

Αναλυτικό  Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης:

α/α Φάση έργου Διάρκεια

1 Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης 2 μήνες

2 Διαγωνισμός 4 μήνες

3 Σύμβαση- Υλοποίηση 3  μήνες

4 Παραλαβή – Αποπληρωμή                              1 μήνας

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 :
- Έναν εκπρόσωπο της ΠΚΜ (Υποδ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Κιλκίς), με τον αναπληρωτή
του.
-  Δύο  εκπροσώπους  του  Δήμου,  εκ  των  οποίων  ο  ένας  ορίζεται  πρόεδρος,  με  τους
αναπληρωτές τους
 

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.
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Άρθρο 9ο

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

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

Άρθρο 11ο

Ρήτρες
‘’Τα  συμβαλλόμενα  μέρη  οφείλουν  να  εφαρμόζουν  τους  όρους  της  παρούσας

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

                                                      ΑΡΘΡΟ 12ο

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

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

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
         Η  μη  άσκηση  δικαιωμάτων  ή  η  παράλειψη  υποχρεώσεων  από  οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση,
καθώς  και  η  καθυστέρηση  στη  λήψη  μέτρων,  που  προβλέπει  η  σύμβαση  αυτή,  από
οποιοδήποτε  συμβαλλόμενο  μέρος,  δεν  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  παραίτηση  των
συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις  τους ή αναγνώριση
δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική
σύμβαση.

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ο Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής

Ενότητας Κιλκίς 

Ανδρέας Βεργίδης

Για το Δήμο Παιονίας
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Γκουντενούδης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ  

Έγγραφο / απόφαση
Φορέας έγκρισης ή

αδειοδότησης
Αριθμός πρωτ./

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

……………….  ……../…………

Απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου  της 
Π.Κ.Μ για την υπογραφή της Προγραμματικής 
Σύμβασης

  Π.Κ.Μ  ……../…………

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

Δήμος Παιονίας 54/28-03-2019

Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για 
την έγκριση του   Προγράμματος  ΚΑΠ της 
ΠΚΜ έτους 2019

  Π.Κ.Μ  37/2019

Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης ΠΚΜ ΠΚΜ  ……../…………
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