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ΘΕΜΑ 2ο
(ΕΚΤΟΣ Ημερήσιας διάταξης)
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Παιονίας και
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου περιοχών Δήμου Παιονίας
(α)Οδός πρόσβασης προς Νεκροταφείο Ν. Καβάλας,(β) Οδός πρόσβασης
προς Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου Γρίβας».
Σήμερα την 28-03-2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19.00 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από
την υπ΄ αριθμ. 4.171/22-03-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που
δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95
του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 –
Πρόγραμμα Καλλικράτης) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε
σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (18) :
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΖΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΓΓΙΛΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (9) :
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του N.
3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των
Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (12):
ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΓΡΙΒΑΣ
ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΚΟΥΡΤΗ-ΚΑΡΓΑ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (19):
ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΖΗΛΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ
ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΠΗΣ
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΡΩΝΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΦΑΝΟΥ
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ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΛΑΓΙΩΝ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΑΘΗ

ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΣ
ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΣΚΡΑ

*Πριν την έναρξη της συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης
αποφασίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συζήτηση και ψήφιση των παρακάτω
θεμάτων ΕΚΤΟΣ ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Παιονίας και
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το
έργο «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης».
2.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Παιονίας και
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το
έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου περιοχών Δήμου Παιονίας (α)Οδός
πρόσβασης προς Νεκροταφείο Ν. Καβάλας,(β) Οδός πρόσβασης προς Ι.Ν. Αγίου
Αντωνίου Γρίβας».
3.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Παιονίας και
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το
έργο «Εργασίες συντήρησης του Λυκείου Πολυκάστρου και 1ου Δημοτικού
Σχολείου Αξιούπολης».
4.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Παιονίας και
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το
έργο «Ηλεκτροδότηση Μικρών Λιβαδίων Δήμου Παιονίας».
5.Έγκριση στρατηγικού προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού ετών 20202023 σύμφωνα με την εγκύκλιο 10 του Υπ. Εσωτερικών.
Πριν την έναρξη της συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων Εκτός ημερήσιας
διάταξης καθώς και της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος
Αδαμόπουλος Ι.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο τεχνικών έργων κ. Απουσίδη Θεόδωρο ο οποίος έθεσε υπόψη του
συμβουλίου το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης η οποία πρέπει να συναφθεί
μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Π.Ε. Κιλκίς και του Δήμου
Παιονίας προκειμένου να εκτελεστεί το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου
περιοχών Δήμου Παιονίας (α)Οδός πρόσβασης προς Νεκροταφείο Ν. Καβάλας,(β)
Οδός πρόσβασης προς Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου Γρίβας»

Θα πρέπει λοιπόν το Συμβούλιο να εγκρίνει το παρακάτω σχέδιο προγραμματικής
σύμβασης η οποία πρέπει να συναφθεί μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας / Π.Ε. Κιλκίς και του Δήμου Παιονίας προκειμένου να εκτελεστεί το
έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου περιοχών Δήμου Παιονίας (α)Οδός
πρόσβασης προς Νεκροταφείο Ν. Καβάλας,(β) Οδός πρόσβασης προς Ι.Ν. Αγίου
Αντωνίου Γρίβας»

και κάλεσε αυτό να αποφασίσει σχετικά.
Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις
διατάξεις του Ν.3463/2006 (κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας / Π.Ε. Κιλκίς και του Δήμου Παιονίας προκειμένου να
εκτελεστεί το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου περιοχών Δήμου Παιονίας
(α)Οδός πρόσβασης προς Νεκροταφείο Ν. Καβάλας,(β) Οδός πρόσβασης προς Ι.Ν.
Αγίου Αντωνίου Γρίβας», η οποία έχει ως εξής:

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
«Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου περιοχών Δήμου Παιονίας
(α)Οδός πρόσβασης προς Νεκροταφείο Ν. Καβάλας
(β) Οδός πρόσβασης προς Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου Γρίβας»

Μάρτιος

2019
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
για την εκτέλεση του έργου :
<<Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου περιοχών Δήμου Παιονίας
(α)Οδός πρόσβασης προς Νεκροταφείο Ν. Καβάλας
(β) Οδός πρόσβασης προς Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου Γρίβας >>
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 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 :
- 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 >>).
- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 << Δημοτικός και
Κοινοτικός
Κώδικας>>, όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την
εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, όπως ισχύουν σήμερα.
- Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Πιστώσεων έτους 2019
χρηματοδοτούμενων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Π.Κ.Μ. με
κωδικό ένταξης 2131Π.Κ.Μ.002ΚΑΠ19, που εγκρίθηκε με την 37η/2019
απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου. (ΑΔΑ: Ω9Υ97ΛΛ-ΚΒΚ).
- Την με αριθμ. ……………….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου ………………………………,με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της
Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
- Την με αριθμ. …………………… απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Π.Κ.Μ.,( ή Μητροπολιτικής Επιτροπής), με την οποία εγκρίνεται η
σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.
- Την
με
αριθμ.………………………έγκριση
Νομιμότητας,
της
με
αριθμ.………απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, του Γ.Γ. της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
- Την
με
αριθμ................έγκριση
Νομιμότητας,
της
με
αριθμ..................απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
............, του
Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης.
Tην υπ’ αριθμ. ……………. πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου / Ελεγκτικού Συνεδρίου, από το οποίο προκύπτει ότι
εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου
νομιμότητας,
- Την αριθμ. ………….. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 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 Ασφαλτοστρώσεις του οδικού δικτύου περιοχών Δήμου Παιονίας
(α) Οδός πρόσβασης προς Νεκροταφείο Ν. Καβάλας
(β) Οδός πρόσβασης προς Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου Γρίβας, δεδομένου ότι:
1. α) Η υλοποίηση των εργασιών κρίνεται απαραίτητη για τη συντήρηση
των συγκεκριμένων τμημάτων του οδικού δικτύου.
2. Υπάρχει αδυναμία χρηματοδότησης του έργου από ίδιους πόρους του
Δήμου.
3. Η Π.Κ.Μ. διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την χρηματοδότηση
των εργασιών, που προέρχονται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών
Δαπανών Πιστώσεων έτους 2019 χρηματοδοτούμενων από Κεντρικούς
Αυτοτελείς
Πόρους
της
Π.Κ.Μ.
με
κωδικό
ένταξης
2131Π.Κ.Μ.002ΚΑΠ19 με κωδικό ένταξης 2131Π.Κ.Μ.002ΚΑΠ19
4. Η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Κιλκίς θα εκπονήσει την μελέτη,
για την εκτέλεση του έργου, του οποίου το κόστος ανέρχεται συνολικά
στο ύψος των 280.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)
και διαθέτει την εμπειρία επίβλεψης παρόμοιας φύσης έργων
Αντικείμενο λοιπόν της παρούσας Σύμβασης είναι η εκτέλεση του
έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου περιοχών Δήμου Παιονίας (α)Οδός
πρόσβασης προς Νεκροταφείο Ν. Καβάλας (β) Οδός πρόσβασης προς Ι.Ν.
Αγίου Αντωνίου Γρίβας»
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 Π.Κ.Μ. και του αναδόχου ορίζεται ότι:
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 «Κύριος του έργου» είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
● «Φορέας κατασκευής» του έργου είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς , δια της
Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων
● «Διευθύνουσα Υπηρεσία» του έργου είναι η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
● «Προϊσταμένη Αρχή» του έργου, για όλες τις προσυμβατικές διαδικασίες, είναι η
Οικονομική Επιτροπή / Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Αν/της
Προϊστάμενος της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας
Κιλκίς και για όλες τις μετασυμβατικές διαδικασίες, είναι το Περιφερειακό
Συμβούλιο της Π.Κ.Μ.
Άρθρο 4ο
Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Π.Κ.Μ.
Η Π.Κ.Μ. αναλαμβάνει
1. Τη
χρηματοδότηση
του
έργου
προϋπολογισμού
280.000,00€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%), από τις πιστώσεις του Προγράμματος
Επενδυτικών Δαπανών Πιστώσεων έτους 2019 χρηματοδοτούμενων από
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Π.Κ.Μ..
2. Τον ορισμό της Δ/νουσας Υπηρεσίας του Έργου (ορίζεται η Υποδιεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Κιλκίς), η οποία και θα ενημερώνει την
επιτροπή του άρθρου 8, της παρούσας, για την πορεία του έργου.
3. Την ωρίμανση του Έργου (σύνταξη / θεώρηση μελετών και λήψη των
απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
4. Τη σύνταξη / έγκριση των τευχών δημοπράτησης (διακήρυξη, συγγραφές
υποχρεώσεων).
5. Τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου, σύμφωνα με
τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
6. Την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έργου.
7. 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.
8. Την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα
αυτής της Σύμβασης
9. Να συμμετέχει με δύο εκπροσώπους της (ένας εκ των οποίων ορίζεται
πρόεδρος) ή τους αναπληρωτές του στην Τριμελή (κοινή) Επιτροπή
Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της προγραμματικής σύμβασης.
Άρθρο 5ο
Υποχρεώσεις - Δικαιώματα Δήμου
Ο Δήμος αναλαμβάνει:
1. Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπο, ή τον αναπληρωτή του, στην Τριμελή (
κοινή) Επιτροπή Παρακολούθησης
2. Την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα
αυτής της Σύμβασης.
3. Τη συντήρηση του έργου μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής.
Άρθρο 6ο
Προϋπολογισμός - Πόροι – Τρόπος χρηματοδότησης
Η
εκτέλεση
του έργου
συνολικού προϋπολογισμού 280.000,00€,
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%), θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις
του
Προγράμματος
Επενδυτικών
Δαπανών
Πιστώσεων
έτους
2019
χρηματοδοτούμενων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Π.Κ.Μ.
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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
πίνακα:

του

προϋπολογισμού

Α/
Α

αποτυπώνεται

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

στον

παρακάτω

ΚΟΣΤΟΣ

1

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

166.400,00

2

EΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (18%)

29952,00

3

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)

29452,80

4

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

5

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

1,65

6

Φ.Π.Α. (24%)

54193,55

7

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

280.000,00

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
19 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.Ε., 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 (Π.Κ.Μ.) και του
«Αναδόχου» του έργου, με χρονική διάρκεια που ορίζεται στα τεύχη
δημοπράτησης, ήτοι 9 μήνες, η δε ημερομηνία λήξης της, δεν μπορεί να είναι
μεταγενέστερη, αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης, δηλαδή 19 >( 11)
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
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3

Προσυμβατικός Έλεγχος Σύμβασης

2 μήνες

4

Σύμβαση- Υλοποίηση

9 μήνες

5

Παραλαβή – Αποπληρωμή

2 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 :
- Δύο εκπροσώπους της Π.Κ.Μ. (Υποδ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ), εκ των
οποίων ο ένας ορίζεται πρόεδρος, με τους αναπληρωτές τους.
- Έναν εκπρόσωπο του Δήμου, 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
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.
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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 στην Π.Κ.Μ. η υποκατάστασή του από τρίτο για την
υλοποίηση της Σύμβασης. Αν χωρήσει υποκατάσταση , τότε η Π.Κ.Μ. ευθύνεται για
κάθε πταίσμα της Σύμβασης, από τον τρίτο, έναντι του Δήμου , ενώ συγχρόνως
λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα της Π.Κ.Μ. .
12.2. Πνευματικά δικαιώματα.
Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.), που θα συνταχθούν από
την Π.Κ.Μ. (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
Π.Κ.Μ., 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 στον Δήμο, 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 λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά
πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, ρητώς εκχωρούνται στον Δήμο, χωρίς την
καταβολή αμοιβής.
12.3. Εμπιστευτικότητα.
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, η
Π.Κ.Μ. (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 του Δήμου,
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.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς

Για το Δήμο Παιονίας
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Γκουντενούδης
Ανδρέας Βεργίδης

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Γκουντενούδη Χρήστο για την υπογραφή της
σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 55/2019.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
Συνεδρίαση.
Για το 5ο/2019 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

