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ΘΕΜΑ 1ο
(ΕΚΤΟΣ Ημερήσιας διάταξης)
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ
Δήμου Παιονίας και Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Κιλκίς για τη διάθεση υπαλλήλου ειδικότητας Π.Ε.
Μηχανολόγων Μηχανικών.

Σήμερα την 18-04-2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19.00 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από
την υπ΄ αριθμ. 5.368/12-04-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που
δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τις 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. (20) :
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΖΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (7) :
ΙΓΓΙΛΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
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 (08):
ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΓΡΙΒΑΣ
ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΠΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (23):
ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΖΗΛΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ
ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΟΥΡΤΗ-ΚΑΡΓΑ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ
ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΡΩΝΑΣ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΦΑΝΟΥ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΣ
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ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΛΑΓΙΩΝ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΑΘΗ

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
διαβαθμιδικής
συνεργασίας μεταξύ Δήμου Παιονίας και Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Κιλκίς για τη διάθεση
υπαλλήλου ειδικότητας Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών.
2.Έγκριση της (1ης) Τροποποίησης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Παιονίας, οικονομικού έτους 2019.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ΕΚΤΟΣ ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο
στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων κ. Απουσίδη ο οποίος παρουσίασε εισήγηση
της Δ/νσης Τεχνικών έργων του Δήμου μας η οποία έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας
μεταξύ Δήμου Παιονίας και Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Κιλκίς για τη διάθεση υπαλλήλου
ειδικότητας Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών
.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Η υπογεγραμμένη Δημ. Υπάλληλος Δήμου Παιονίας Πέτσου Δήμητρα Πολ.
Μηχανικός έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 99 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) με θέμα «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) Πρόγραμμα «Κλεισθένης».
Το γεγονός ότι, ο Δήμος Παιονίας δεν διαθέτει υπάλληλο με την ειδικότητα ΠΕ
Μηχανολόγων Μηχανικών.
Το γεγονός ότι, η Π.Ε. Κιλκίς διαθέτει στην Υποδ/νση Τεχνικών Έργων, υπάλληλο
με την ειδικότητα ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.
Το υπ’ αρίθ. πρωτ. 3962/19-3-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του
Δήμου Παιονίας, με το οποίο ζητείται από την ΠΕ Κιλκίς να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες για τη σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την επίβλεψη
του έργου με τίτλο «Συλλεκτήριος αγωγός ακαθάρτων, επέκταση εσωτερικού
δικτύου αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού
Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας».
Την υπ’ αρίθ. 56/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας για έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης
διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Παιονίας και Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Κιλκίς για τη
διάθεση υπαλλήλου ειδικότητας Π.Ε.Μηχανολόγων Μηχανικών, όπου επιβλέπων
μηχανικός προτείνεται ο κ. Πετρίδης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος
της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕΚ,
Εισηγούμαι
Την Έγκριση της σύναψης προγραμματικής σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας
μεταξύ Δήμου Παιονίας και Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Κιλκίς για τη διάθεση υπαλλήλου
ειδικότητας Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών.

και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα
παραπάνω:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α-Εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας, σύμφωνα με το
συνημμένο σχέδιο, μεταξύ του Δήμου Παιονίας, που εδρεύει στο Πολύκαστρο
Κιλκίς, με ΑΦΜ 997961713, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ.
Γκουντενούδη Χρήστο και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα, χάριν
συντομίας, «Κύριος και φορέας υλοποίησης του έργου» και της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς με
ΑΦΜ 997612598, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Βεργίδη Ανδρέα,
Αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς, με σκοπό την διάθεση υπαλλήλου της με ειδικότητα
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Μηχανολόγου Μηχανικού, ο οποίος παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων
του στην Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κιλκίς θα συνδράμει στην επίβλεψη
των εργασιών του έργου του Δήμου Παιονίας με τίτλο «Συλλεκτήριος αγωγός
ακαθάρτων, επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας». Ως επιβλέπων
μηχανικός προτείνεται ο κ. Πετρίδης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος
της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κιλκίς, βάσει της ειδικότητάς του,
λόγω της φύσης των έργων και λόγω της εμπειρίας του στη διαχείριση
ηλεκτρομηχανολογικών έργων καθώς η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Παιονίας δεν διαθέτει υπάλληλο σχετικής ειδικότητας. Β. Εξουσιοδοτεί τον
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κιλκίς, για την υπογραφή της «Σύμβασης Διαβαθμιδικής
Συνεργασίας» του άρθρου 99 του Ν. 3852/10, μεταξύ της Π.Ε. Κιλκίς και του
Δήμου Παιονίας, για τη διάθεση υπαλλήλου με ειδικότητα ΠΕ Μηχανολόγων
Μηχανικών.
Β- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Παιονίας, για την υπογραφή της «Σύμβασης
Διαβαθμιδικής Συνεργασίας» του άρθρου 99 του Ν. 3852/10, μεταξύ του Δήμου
Παιονίας και της Π.Ε. Κιλκίς, για τη διάθεση υπαλλήλου με ειδικότητα ΠΕ
Μηχανολόγων Μηχανικών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 77/2019.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
Συνεδρίαση.
Για το 6ο/2019 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταξύ «ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ»
και «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ» για την Πράξη
Συλλεκτήριος αγωγός ακαθάρτων, επέκταση εσωτερικού δικτύου
αποχέτευσης
και
Εγκατάσταση
Επεξεργασίας
Λυμάτων
οικισμού
Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας
ΚΙΛΚΙΣ, ………… 2019
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «Συλλεκτήριος
αγωγός ακαθάρτων, επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας»
Στο Πολύκαστρο σήμερα την ……………………………….. του 2019, μεταξύ των
παρακάτω συμβαλλομένων :
1. Ο Δήμος Παιονίας, που εδρεύει στο Πολύκαστρο Κι λκί ς με Α.Φ.Μ. 997961713,
όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Χρήστο Γκουντενούδη, Δήμαρχο Παιονίας.
2. Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που
εδρεύει στο Διοικητήριο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον
Αντιπεριφερειάρχη κ. Ανδρέα Βεργίδη
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010, (Πρόγραμμα Καλλικράτης)
3. Το άρθρο 1 «Ζητήματα αρμοδιοτήτων των άρθρων 94, 95 & 204 του Ν.
3852/2010» (ΦΕΚ 256/31.12.2012., τεύχος Α΄),
4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) με θέμα «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις».
5. Την απόφαση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4302/Β΄/30-12-2016)
6. Την υπ΄ αριθμ. ……………………….. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας.
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7. Την υπ’ αριθ. ……………………….. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Παιονίας .
8. Το γεγονός ότι, η Π.Ε. Κιλκίς διαθέτει στην Υποδ/νση Τεχνικών Έργων,
υπάλληλο με την ειδικότητα ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
9. Το γεγονός ότι, ο Δήμος Παιονίας δεν διαθέτει υπάλληλο με την ειδικότητα ΠΕ
Μηχανολόγων Μηχανικών .
10. Το υπ’ αρίθ. πρωτ. 3962/19-03-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
του Δήμου Παιονίας, με το οποίο μας ζητήθηκε να προβούμε στις απαραίτητες
ενέργειες για τη σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την επίβλεψη
του έργου με τίτλο «Συλλεκτήριος αγωγός ακαθάρτων, επέκταση εσωτερικού
δικτύου αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού
Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας». συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως
αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Για την υλοποίηση της πράξης «Συλλεκτήριος αγωγός ακαθάρτων, επέκταση
εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
οικισμού Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας» με κωδικό ΟΠΣ 5004096, η οποία θα
αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο» που χρηματοδοτείται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020» ορίζεται ως επιβλέπων των ηλεκτρομηχανολογικών
εργασιών του έργου ο Πετρίδης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλος της
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Ο ανωτέρω υπάλληλος επιλέγεται λόγω
ειδικότητας σχετικής με την φύση του εν λόγω έργου.
ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η διάθεση τεχνικού
υπαλλήλου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας
Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την επίβλεψη των
Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του έργου «Κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού
ακαθάρτων, επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και Εγκατάσταση
Επεξεργασίας
Λυμάτων
οικισμού
Γουμένισσας
του
Δήμου
Παιονίας»
προϋπολογισμού 4.760.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού
οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων με Διευθύνουσα Υπηρεσία την Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παιονίας.
ΑΡΘΡΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Οι
συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
2.1. Ο Δήμος Παιονίας αναλαμβάνει: • Να παρέχει στην Περιφερειακή Ενότητα
Κιλκίς τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να
συνεργάζεται μαζί της. • Να παρέχει έγκαιρα στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς
την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που
επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. • Να εξασφαλίζει τις δαπάνες για τις εκτός
έδρας μετακινήσεις του ανωτέρω υπαλλήλου, τόσο για την μετάβαση του επί
τόπου του έργου όσο και για τις συνεδριάσεις με τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές.
• Να ορίσει τον εκπρόσωπό της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
2.2. H Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς αναλαμβάνει: • Να εκχωρήσει τον υπάλληλό
της Yποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Πετρίδη Παύλο με ειδικότητα Μηχανολόγου
Μηχανικού ο οποίος παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων του στην
Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κιλκίς να συνδράμει στην επίβλεψη της
πράξης του Δήμου Παιονίας με τίτλο «Συλλεκτήριος αγωγός ακαθάρτων, επέκταση
εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
οικισμού
Γουμένισσας
του
Δήμου
Παιονίας»
και
όσον
αφορά
τις
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. • Να ορίσει τον εκπρόσωπό της στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
Σημειώνεται ότι: Ο επιβλέπων μηχανικός της ΠΕΚ θα έχει ρόλο και αρμοδιότητα
μόνον όσον αφορά την επίβλεψη των Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του έργου
που αφορά την εφαρμογή της σύμβασης και την υλοποίηση του έργου. Ο
διοικητικός φάκελος του έργου με όλα τα έγγραφα και την αλληλογραφία, σχετικά
με τις διοικητικές πράξεις του έργου (όπως χρηματοοικονομικά στοιχεία, εγκρίσεις,
διαβίβαση αλληλογραφίας με άλλες υπηρεσίες και τον ανάδοχο, προωθήσεις
εντολών πληρωμής, γενικότερη οικονομική πορεία του έργου, τεχνικά δελτία κλπ)
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θα κρατείται στον Δήμο και θα διαχειρίζεται από αρμόδιο τεχνικό η διοικητικό
υπάλληλο που θα ορίζεται ειδικά για το έργο. Οι τυχόν έλεγχοι που θα γίνουν στην
πορεία υλοποίησης τ η ς π ρ ά ξ η ς ή και μετά την ολοκλήρωσή του θα αφορούν
τον επιβλέποντα μηχανικό μόνο στο καθαρά τεχνικό αντικείμενο των
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και όχι στις λοιπές διαδικασίες ελέγχου φακέλου
του έργου που αφορά διοικητικές πράξεις, οικονομικά στοιχεία, χρηματοδοτήσεις
και πορεία αυτών κλπ.
ΆΡΘΡΟ 3 ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Η υλοποίηση του φυσικού
αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης δεν περιλαμβάνει αμοιβή για την Π.Ε.Κ.
ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήγει με την περαίωση του προς
εκτέλεση έργου.
ΑΡΘΡΟ 5 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5.1. Για
την εφαρμογή υλοποίησης της σύμβασης αυτής συστήνεται όργανο με απόφαση
του
Αντιπεριφερειάρχη
Κιλκίς,
με
την
ονομασία
«Κοινή
Επιτροπή
Παρακολούθησης». Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία
ορίζονται ως εξής: Δύο (2) μέλη ορίζονται από την ΠΚΜ μαζί με τους αναπληρωτές
τους και ένα (1) μέλος από το Δήμο Παιονίας, μαζί με τον αναπληρωτή του.
Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να
κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης. 5.2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι
τα εξής: i. Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της σύμβασης. ii. Η
υποβοήθηση στην υλοποίηση του αντικειμένου της. iii. Η τήρηση του
χρονοδιαγράμματος. iv. Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή την εφαρμογή της. v. Αποφασίζει για
τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων της
σύμβασης, ανάλογα με την πορεία της σύμβασης. vi. Εγκρίνει την παράταση, με
αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής
Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής. 5.3. 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.
5.4. Οι λοιπές λεπτομέρειες, εφόσον απαιτούνται ή απαιτηθούν, για τη λειτουργία
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, καθορίζονται με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 6 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της
παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των
συμβαλλομένων μερών έπειτα από αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους. Η μη
άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την 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 σύμβαση. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα
συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και
υπογράφεται σε δύο (2) αντίτυπα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Δήμο Παιονίας
Για την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς
Χρήστος Γκουντενούδης
Ανδρέας Βεργίδης
Δήμαρχος Παιονίας
Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς

