
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
                                    

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 18/17-08-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 
Αριθµ. Απόφ. 320/2016     ΘΕΜΑ: «Έγκριση σχεδίου 

προγραµµατικής σύµβασης µε την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την 
κατασκευή του έργου: « Αποκατάσταση 
βλαβών στο επαρχιακό και δηµοτικό 
οδικό δίκτυο  του αγροκτήµατος Κάτω και 
Άνω Σχολαρίου» και αναµόρφωση 
πρ/σµου οικ. έτους 2016 (23η 
αναµόρφωση)». 

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 17η-8-2016 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ 
αριθµ. 27870/12-08-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η 
οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των 
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος 
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 23 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος  1 Ακριτίδου Μαρία 

 1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Αγοραστούδη Ευγενία 3 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 

3 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Κοντοπίδης Γεώργιος 

4 Αποστόλου Στυλιανός 5 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

5 Βογιατζής ∆ηµήτριος   

6 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   

7 Γκουστίλης Θεόδωρος   

8 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   

9 Γκιζάρης Στέργιος   

10 Ζελιλίδης ∆αµιανός   

11 Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

13 Καρκατζίνος Νικόλαος    

14 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)   

15 Κεφαλάς Ανέστης   

16 Λαγός Νικόλαος   

17 Μπίκος Κωνσταντίνος   

18 Μουστάκας Βασίλειος   

19 Πονερίδης Παναγιώτης    

20 Πράτανος Απόστολος     

21 Σαµαράς Σωκράτης   

22 Σαραφιανός Χρήστος    

23 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

24 Τιτέλης Κωνσταντίνος   

 25 Τσολάκης Απόστολος   
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26 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα    

27 Χρυσοχόου Παύλος   

28 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συµβουλίου 
την από 25-07-2016  εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µε την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας για την κατασκευή του έργου:  « Αποκατάσταση βλαβών στο 
επαρχιακό και δηµοτικό οδικό δίκτυο  του αγροκτήµατος Κάτω και Άνω Σχολαρίου»  
λαµβάνοντας υπόψη: 
 
 

1. Την 1η τροποποίηση του προγράµµατος  Επενδυτικών ∆απανών Ιδίων Πόρων 
(τέλη µεταβίβασης αυτοκινήτων) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 
2016 που εγκρίθηκε  µε την υπ’ αριθµ. 1018/7-6-2016 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(Α∆Α ΨΡΤΚ7ΛΛ-Κ∆∆). 

2. Το σχέδιο Προγραµµατικής σύµβασης του άρθρου 100,Ν3852/2010 για την 
κατασκευή του έργου : «Αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό και δηµοτικό οδικό 
δίκτυο του αγροκτήµατος Κάτω και Άνω Σχολαρίου» 

3. Την αρ. 33/2016 µελέτη της ∆ΤΥ∆Θέρµης µε τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών στο 
επαρχιακό και δηµοτικό οδικό δίκτυο του αγροκτήµατος Κάτω και Άνω Σχολαρίου» 

 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η εκτέλεση τού έργου  «Αποκατάσταση βλαβών στο 
επαρχιακό και δηµοτικό οδικό δίκτυο του αγροκτήµατος Κάτω και Άνω Σχολαρίου» 

Ο σκοπός της Προγραµµατικής Σύµβασης είναι η συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας µε το ∆ήµο Θέρµης για την αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό και δηµοτικό 
οδικό δίκτυο του αγροκτήµατος Κάτω και ΄Ανω Σχολαρίου του ∆ήµου Θέρµης. 

Συγκεκριµένα θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες οδοποιίας, στο οδικό δίκτυο του 

συνηµµένου στη µελέτη σκαριφήµατος: 

1. Γενικές εκσκαφές και αντίστοιχα αποκατάσταση οδικών τµηµάτων, που χρήζουν 

πλήρη εξυγίανση. 

2. Φρεζάρισµα τµηµάτων του οδικού δικτύου, που χρήζουν επιφανειακών 

αποκαταστάσεων 

3. Καθαρισµός και µόρφωση τριγωνικής τάφρου σε τµήµατα του οδικού δικτύου 

4. Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση και στρώση κυκλοφορίας 5εκ. για το µεγαλύτερο 

τµήµα του δικτύου 

Κύριος του έργου είναι ο ∆ήµος Θέρµης. Ως φορέας  υλοποίησης του έργου  
(∆ιευθύνουσα Υπηρεσία) ορίζεται η  ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θέρµης 

Ως Προϊσταµένη αρχή  του έργου για όλες τις προσυµβατικές διαδικασίες είναι η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου και για όλες τις µετασυµβατικές είναι το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης 
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Ο προϋπολογισµός του έργου προσδιορίστηκε, µετά από την αριθ. 33/2016 µελέτη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου Θέρµης  στο ποσό των 555.720,24€ 
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 
 Η εκτέλεση του έργου θα χρηµατοδοτηθεί µε το ποσό των 300.000,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ) από τις πιστώσεις της 1ης τροποποίησης  του 
Προγράµµατος Επενδυτικών ∆απανών Ιδίων Πόρων της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης και µε το ποσό των 255.720,24 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ)  από 
τις πιστώσεις του ∆ήµου Θέρµης  
 Η συνολική δαπάνη για την κατασκευή του έργου ανέρχεται στο ποσό το οποίο θα 
προκύψει έπειτα από την τυχόν έκπτωση από τον ανάδοχο του έργου και θα καλυφθεί 
αρχικά από τις πιστώσεις 1ης τροποποίησης του Προγράµµατος Επενδυτικών ∆απανών 
Ιδίων Πόρων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης µέχρι εξαντλήσεως του 
ποσού των 300.000,00€, ενώ το επιπλέον ποσό πέραν των 300.000,00€ και µέχρι του 
ποσού 555.720,24€ θα καλυφθεί από πόρους του ∆ήµου Θέρµης . 
 Η καταβολή του ποσού από την Π.Κ.Μ.-Μ.Ε.Θ  στο ∆ήµο θα γίνεται τµηµατικά, 
ανάλογα µε την πορεία των εργασιών, µετά από πιστοποίηση της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας του ∆ήµου και σχετική απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  
 Τις υπόλοιπες πιστώσεις του έργου ύψους 255.720,24€ ο ∆ήµος Θέρµης , θα τις 
µεταβιβάζει απευθείας στον Ανάδοχο για την πληρωµή του έργου σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία και έπειτα από απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  αναλαµβάνει: 

Να   χρηµατοδοτήσει   το   ανωτέρω  έργο  µέχρι το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(300.00,00€ ) από τις πιστώσεις της 1ης τροποποίησης  του Προγράµµατος Ιδίων Πόρων 
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσ/κης . 

 
Να συµµετέχει µε έναν τακτικό εκπρόσωπο ή αναπληρωτή του στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης  

Να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα της σύµβασης. 

Ο ∆ήµος Θέρµης   αναλαµβάνει: 

Να εκπονήσει τη µελέτη, να δηµοπρατήσει και να κατασκευάσει το έργο: « Αποκατάσταση 
βλαβών στο επαρχιακό και δηµοτικό οδικό δίκτυο  του αγροκτήµατος Κάτω και Άνω 
Σχολαρίου»   

Να συγχρηµατοδοτήσει µέρος του έργου µε το ποσό των 255.720,24 ευρώ  κατά ποσοστό 
46,02% περίπου του Προϋπολογισµού του έργου συνολικού ποσού 555.720,24ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)   

Να συµµετέχει µε δύο εκπρόσωπους ή αναπληρωτές τους στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης του άρθρου 7 της παρούσας σύµβασης  

Να παρέχει στην Π.Κ.Μ.  όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες που διαθέτουν οι 
υπηρεσίες του, µεριµνώντας ταυτόχρονα για τη διευκόλυνση της µε κάθε πρόσφορο µέσο. 

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της σύµβασης συγκροτείται τριµελής 
επιτροπή παρακολούθησης αποτελούµενη από:  έναν (1) εκπρόσωπο της ΠΚΜ µε τον 
αναπληρωτή του και από (2) εκπροσώπους ∆.Σ. του ∆ήµου Θέρµης µε τους 
αναπληρωτές τους. 

Η συνολική διάρκεια της Προγραµµατικής Σύµβασης ορίζεται να είναι τρία (3) χρόνια από 
την υπογραφή της µε δυνατότητα παράτασης, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης. 

Έθεσε επίσης υπόψη την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών για αναµόρφωση του πρ/µού 
οικ. Έτους 2016 µε τη δηµιουργία κωδικού εσόδου 00.1326.022 µε τίτλο « Αποκατάσταση 
βλαβών στο επαρχιακό και δηµοτικό οδικό δίκτυο  του αγροκτήµατος Κάτω και Άνω 

ΑΔΑ: ΩΝΥ7ΩΡΣ-ΞΕΜ



 

Σχολαρίου»  ΚΑ εξόδου 00.6737.017 και εγγραφή πίστωσης ύψους 300.000,00 ευρώ το 
οποίο θα µεταφερθεί  µέσω του αποθεµατικού (Κ.Α. 90.9111) στο αντίστοιχο Κ.Α. εξόδου µε 
τίτλο « Αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό και δηµοτικό οδικό δίκτυο  του αγροκτήµατος 
Κάτω και Άνω Σχολαρίου»  στον οποίο θα εγγραφεί ισόποση πίστωση. Το υπόλοιπο 
255.720,24 € θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 2017. 

 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του 
Ν.3669/2008, του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 

 
1. Αναµορφώνει τον προϋπολογισµό οικ.έτους 2016  και δηµιουργεί τον κωδικό εσόδου 
00.1326.022 µε τίτλο « Αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό και δηµοτικό οδικό δίκτυο  του 
αγροκτήµατος Κάτω και Άνω Σχολαρίου»  ΚΑ εξόδου 00.6737.017  και εγγράφει πίστωση 
ύψους 300.000,00 ευρώ το οποίο µεταφέρει µέσω του αποθεµατικού (Κ.Α. 90.9111) στο 
αντίστοιχο Κ.Α. εξόδου 00.6737.017   µε τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό και 
δηµοτικό οδικό δίκτυο  του αγροκτήµατος Κάτω και Άνω Σχολαρίου»   στον οποίο και 
εγγράφει ισόποση πίστωση. Το υπόλοιπο 255.720,24 € θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 
2017. 
Η πίστωση θα δεσµευτεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
2.Εγκρίνει το σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης που θα συναφθεί µεταξύ του ∆ήµου 
Θέρµης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  και θα υπογραφεί από τους νόµιµους 
εκπροσώπους των παραπάνω φορέων µε αντικείµενο την Αποκατάσταση βλαβών στο 
επαρχιακό και δηµοτικό οδικό δίκτυο  του αγροκτήµατος Κάτω και Άνω Σχολαρίου, σύµφωνα 
µε το συνηµµένο σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης. 
 
3. Ορίζει ως µέλη (εκπροσώπους-∆ηµοτικούς Συµβούλους) του ∆ήµου στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης της σύµβασης, του άρθρου 7 της Προγραµµατικής Σύµβασης τους: 
α. τον Αντιδήµαρχο κ. Τσολάκη Απόστολο (ως Πρόεδρο) µε αναπληρωτή του τον ∆.Σ. κ. 
Καρκατζίνο  Νικόλαο 
β. τον ∆Σ κ. Σαραφιανό Χρήστο µε αναπληρωτή του τον ∆.Σ. κ. Καρκατζούνη Θεοφάνη. 
 

4. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο κ. Παπαδόπουλο Θεόδωρο για την υπογραφή της 
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου και της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  320/2016. 

 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
             
 
                                                     - Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ – 
   
                                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                          Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
 
 

              ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                                    του άρθρου 100,  Ν. 3852/2010 

για την κατασκευή του έργου: 

«Αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο του αγροκτήματος Κάτω και 

Άνω Σχολαρίου». 

Στη   Θεσσαλονίκη σήμερα την   ……………  ημέρα ………..και στο γραφείο του    Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας   που βρίσκεται στην οδό Βασ Όλγας 198    στη Θεσσαλονίκη, οι παρακάτω φορείς 

καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι»: 

1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της Βας.Όλγας 198 και 

εκπροσωπείται νόμιμα από την Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. η οποία θα καλείται στο  εξής χάριν 

συντομίας Π.Κ.Μ , 

     2. Ο Δήμος Θέρμης που εδρεύει στη  Θέρμη στην οδό Δημοκρατίας  και εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον Δήμαρχο Θέμης κ. Παπαδόπουλο Θεόδωρο, ο οποίος προς χάριν συντομίας Θα καλείται στο έξης Δ. 

Θ. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3463/2006 και ειδικότερα το άρθρο 225 όπως τροποποιήθηκε 

από τον νόμο  3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης - Πρόγραμμα 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και ειδικότερα το άρθρο 100. 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3669/2008 

3. Την με αρ. ………………….απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Π.Κ..Μ. 

4. Την με αρ……………. απόφαση του ΔΣ Θέρμης περί υπογραφής  της Προγραμματικής 

σύμβασης  

5. Την 1
η
 τροποποίηση του προγράμματος  Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων (τέλη 

μεταβίβασης αυτοκινήτων) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 2016 που εγκρίθηκε  με την 

υπ’ αριθμ. 1018/7-6-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ ΨΡΤΚ7ΛΛ-ΚΔΔ). 

6. Την απόφαση ………………..του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης  για 

Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος  

7. Την με αρ…………απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της ΠΚΜ 

8. Την με αρ…………απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ.Θ. 

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα άρθρα της σύμβασης που ακολουθούν. 

Περιεχόμενα της Σύμβασης 

1. Αντικείμενο της σύμβασης. 

2. Σκοπός της σύμβασης. 

3. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Π.Κ.Μ. 

ΑΔΑ: ΩΝΥ7ΩΡΣ-ΞΕΜ



 

4. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Δήμου Θέρμης. 

5. Πόροι - τρόπος χρηματοδότησης. 

6. Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης - χρονοδιάγραμμα. 

7. Επιτροπή παρακολούθησης. 

8. Διαιτησία. 

9. Τροποποίηση. 

10. Αντισυμβατική συμπεριφορά - διαιτησία. 

 

 

 

 

 

 

  

Άρθρο 1 

Αντικείμενο της σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσης σύμβασης είναι η εκτέλεση τού έργου:  

«Αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο του αγροκτήματος Κάτω και 

Άνω Σχολαρίου». 

Ο προϋπολογισμός του έργου καθορίζεται από την Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Θέρμης , η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό …/2016. Απόφαση Έγκρισης Μελέτης και αποτελεί 

προσάρτημα της παρούσης σύμβασης στο  ποσό των 555.720,24€  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Η 

κατασκευή του ανωτέρω έργου θα χρηματοδοτηθεί από την Π.Κ.Μ. και από το Δήμο Θέρμης , μ ε  το  

ποσό  το  ο ποίο  θα προκ ύψει  έπε ι τα  από  τη ν  τ υχό ν  έκπ τω ση  απ ό το ν  ανά δο χο  του  

έργου (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Θέρμης . 

Φορέας υλοποίησης του έργου  (Διευθύνουσα Υπηρεσία) είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

Θέρμης. 

Ως Προϊσταμένη αρχή  του έργου για όλες της προσυμβατικές διαδικασίες είναι η Οικονομική 

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

Θέρμης  

Άρθρο 2 

Σκοπός της Σύμβασης 

Σκοπός της σύμβασης είναι η συνεργασία της Π.Κ.Μ. με τον Δ.Θ., για την αποκατάσταση βλαβών στο 

επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο του αγροκτήματος Κάτω και Άνω Σχολαρίου του Δήμου Θέρμης.  

Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες οδοποιίας, στο οδικό δίκτυο του συνημμένου στη 

μελέτη σκαριφήματος: 
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1. Γενικές εκσκαφές και αντίστοιχα αποκατάσταση οδικών τμημάτων, που χρήζουν πλήρη εξυγίανση. 

2. Φρεζάρισμα τμημάτων του οδικού δικτύου, που χρήζουν επιφανειακών αποκαταστάσεων 

3. Καθαρισμός και μόρφωση τριγωνικής τάφρου σε τμήματα του οδικού δικτύου 

4. Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση και στρώση κυκλοφορίας 5εκ. για το μεγαλύτερο τμήμα του 

δικτύου 

Άρθρο 3 

Υποχρεώσεις -Δικαιώματα Π.Κ.Μ. 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  αναλαμβάνει: 

3.1      Να   χρηματοδοτήσει   το   ανωτέρω  έργο  μέχρι το ποσό των τριακοσίων  χιλιάδων ευρώ (300.000,00€ ) 

από τις πιστώσεις της 1
ης

  τροποποίησης του Προγράμματος Ιδίων Πόρων της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

 

3.2 Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 

άρθρου 7 της παρούσας σύμβασης. 

 

3.3 Να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα αυτής της σύμβασης. 

Άρθρο 4 

Υποχρεώσεις- Δικαιώματα Δ. Θέρμης 

Ο Δήμος Θέρμης   αναλαμβάνει: 

4.1. Να εκπονήσει τη μελέτη, να δημοπρατήσει και να κατασκευάσει το έργο  σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων και τους κανόνες  της Τέχνης και της Επιστήμης. 

 

 

4.2. Nα συγχρηματοδοτήσει μέρος του έργου με το ποσό των 255.720,24€, κατά ποσοστό 46,02% 

περίπου του προϋπολογισμού το έργο συνολικού ποσού 555.720,24€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

 

4.3. Να συμμετέχει με 2 τακτικούς εκπροσώπους ή τους αναπληρωτές τους στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης του άρθρου 7 της παρούσας σύμβασης. 

 

4.4. Να παρέχει στην Π.Κ.Μ.  όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες που διαθέτουν οι 

υπηρεσίες του, μεριμνώντας ταυτόχρονα για τη διευκόλυνση της με κάθε πρόσφορο μέσο. Άρθρο 5 

Πόροι - Τρόπος χρηματοδότησης 

 Ο προϋπολογισμός του έργου προσδιορίστηκε, μετά από την σχετική μελέτη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου Θέρμης  στο ποσό των 555.720,24€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

 Η εκτέλεση του έργου θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 300.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ ) από τις πιστώσεις της 1
ης

 τροποποίησης  του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων 

Πόρων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και με το ποσό των 255.720,24 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  από τις πιστώσεις του Δήμου Θέρμης  

 Η συνολική δαπάνη για την κατασκευή του έργου ανέρχεται στο ποσό το οποίο θα προκύψει 

έπειτα από την τυχόν έκπτωση από τον ανάδοχο του έργου και θα καλυφθεί αρχικά από τις πιστώσεις 

1
ης

 τροποποίησης του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων της Μητροπολιτικής Ενότητας 
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Θεσσαλονίκης μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 300.000,00€, ενώ το επιπλέον ποσό πέραν των 

300.000,00€ και μέχρι του ποσού 555.720,24€ θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου Θέρμης . 

 Η καταβολή του ποσού από την Π.Κ.Μ.-Μ.Ε.Θ  στο Δήμο θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την 

πορεία των εργασιών, μετά από πιστοποίηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δήμου και σχετική 

απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 Τις υπόλοιπες πιστώσεις του έργου ύψους 255.720,24€ ο Δήμος Θέρμης , θα τις μεταβιβάζει 

απευθείας στον Ανάδοχο για την πληρωμή του έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και έπειτα 

από απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Άρθρο 6 

Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης- Χρονοδιάγραμμα 

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται να είναι τρία (3) χρόνια 

από την υπογραφή της με δυνατότητα παράτασης, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του άρθρου 7 της παρούσας σύμβασης. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 

της Προγραμματικής Σύμβασης το οποίο εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης και επισυνάπτεται ως παράρτημα.   

 

Άρθρο 7 

Επιτροπή Παρακολούθησης 

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της σύμβασης συγκροτείται τριμελής επιτροπή 

παρακολούθησης αποτελούμενη από: 

9. Από  έναν (1) εκπρόσωπο της ΠΚΜ τ……….…………………… με αναπληρωτή  του  

…………………………. 

10. Από (2) εκπροσώπους του Δήμου Θέρμης  

1. Τον κ………………….., ΔΣ Δήμου Θέρμης  με αναπληρωτή του τ. ΔΣ………... 

2. Τ …………………..………………..  με αναπληρωτή του …………………………… 

 Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος του Δήμου Θέρμης  κ. …………… 

Άρθρο 8 

Διαιτησία 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων, που δεν μπορεί να διευθετηθεί από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης, θα λύνεται με διαιτησία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 867 του Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να οριστεί ως διαιτητής ο Πρωτοδίκης που 

θα ορίσει ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 

Άρθρο 9 

Τροποποίηση 

Τροποποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης επιτρέπεται μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης 

της Επιτροπής Παρακολούθησης και εγκρίνεται με απόφαση των δύο συμβαλλομένων μερών, υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου και αύξηση του οικονομικού 

αντικειμένου, τέτοια που να υπερβαίνει το όριο υπαγωγής στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας.  

Άρθρο 10 

Αντισυμβατική Συμπεριφορά 
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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 οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να 

καταγγείλει τη σύμβαση ή και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημιά του. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

        
   ΓΙΑ ΤΗΝ  Π.Κ.Μ.                                              ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ  
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Μ.Ε.Θ.                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

   Παρασκευή Πατουλίδου     Θεόδωρος Παπαδόπουλος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΝΥ7ΩΡΣ-ΞΕΜ



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1 Έγκριση μελέτης και τευχών διακήρυξης

2. Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας της προγραμματικής σύμβασης 

3 Δημοσιευση του διαγωνισμού 

4 Διενέργεια του διαγωνισμού 

5 Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας για την υπογραφή της σύμβασης 

6 Νομική δεσμευση 

7 Κατασκευή του έργου 

ΘΕΡΜΗ ,

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

3ος Μήνας

ΘΕΡΜΗ  

4ος Μήνας

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ » 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:        ∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ
1ος Μήνας 2ος Μήνας 10ος Μήνας5ος Μήνας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

Έγγραφο/απόφαση φορέας έγκρισης ή  
αδειοδότησης αριθµ.πρωτ./ ηµεροµηνία 

Απόφαση ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου για την  
υλοποίηση της πράξης 

Απόφαση Εγρισης Μελέτης 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Έγκριση Όρων  
∆ηµοπράτησης 

Σύνταξη Περίληψης  
∆ιακήρυξης 

∆ιακήρυξη 

Υπογραφή Σύµβασης 

∆ιαγωνισµος 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ                                                                        

του άρθρου 100, Ν.3852/100 

Κατακύρωση πρακτικών 

Υπεύθυνος φορέας 

κύριος του έργου φορέας υλοποίησης 

Έντυπο οικονοµικής  
προσφοράς 
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