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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ  29 MΑΪΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  139/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε./∆ΠΜ-Θ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 ¨ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

∆Ε∆∆ΗΕ ¨ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ¨ 

  

 Σήµερα Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 και ώρα 16.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 13.874/25-5-2015 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα  τα 20 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 12 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  13 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  15 Σόντρας Ιωάννης  
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6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 16 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 ∆ίου Αναστάσιος 17 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ζδρου Αικατερίνη  18 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 19 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 5 Μουράτογλου Ιωάννης  

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Κούκος Γεώργιος 7 Χατζόγλου Ιωάννης 

4 Μάρκου ∆ιονύσιος   

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

πριν ξεκινήσει η  συζήτηση των θεµάτων. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γεώργιος Παρθενόπουλος προσήλθε στη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων  

για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Άγρα κ. Καραµπάσης Θεόφιλος  

β. Βρυτών κ. Τζαβέλλας Θωµάς  

γ.  Νησίου κ. Τσαπκίνης Χρήστος  

δ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος  

ε.  Πλατάνης κ. Γεώργιος Μπουρδάνης  

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της 

Τοπικής Κοινότητας Γραµµατικού κ. Νικόλαος Μούκας.  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τa θέµατα. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση της ∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας, η 

οποία έχει ως εξής: 

«Λαµβάνοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 περί Προγραµµατικών Συµβάσεων του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 

87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης  

2. Τον Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων» (Κ∆Ε). 

3. Το Π.∆. 171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε 
θέµατα έργων που εκτελούνται από Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και 
σχετικές διατάξεις». 

4. Το, ότι η ∆Ε∆∆ΗΕ είναι αποκλειστικός ιδιοκτήτης του υφιστάµενου δικτύου Μ.Τ., που 
ηλεκτροδοτεί τον ∆ήµο Έδεσσας και έχει το αποκλειστικό προνόµιο της κατασκευής, 
λειτουργίας, διαχείρισης και εκµετάλλευσης των γραµµών και των δικτύων διανοµής 
ηλεκτρικού ρεύµατος από το εθνικό δίκτυο έως των κέντρων κατανάλωσης. 

5. Την υπ’ αριθ. 1781/09-10-2013 Απόφαση Ένταξης της Πράξης "Ανάπλαση οικισµού 
Κλεισοχωρίου" στον Άξονα Προτεραιότητας "07-Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής 
στην ΠΚΜ" του Ε.Π. "Μακεδονία – Θράκη» 

6. Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών µεταφοράς του δικτύου (στύλοι) της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. σε 
θέσεις που ευνοούν την εκτέλεση του έργου "Ανάπλαση οικισµού Κλεισοχωρίου". 

7. Το αριθ. 51426/04.10.2013 έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., ύστερα από τη σχετική 
πρόσκληση του ∆ήµου Έδεσσας, για την υλοποίηση του υποέργου «Μετατόπιση ∆ικτύων 
∆Ε∆∆ΗΕ» στην Τοπική Κοινότητα Κλεισοχωρίου του ∆ήµου Έδεσσας. 
 
Εισηγούµαστε : 

1) την έγκριση και υπογραφή του συνηµµένου σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ 
του ∆ήµου Έδεσσας και της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε./∆ΠΜ-Θ για την υλοποίηση του Υποέργου 4 
"Μετατόπιση δικτύων ∆Ε∆∆ΗΕ" στο πλαίσιο του έργου "Ανάπλαση οικισµού 
Κλεισοχωρίου" 

2) Τον ορισµό των κάτωθι υπαλλήλων της ∆/νσης Τ.Υ. & Πολ. ως εκπροσώπων του 
∆ήµου Έδεσσας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης : α) 
κ. Θεόδωρο ∆ανιηλίδη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, ως πρόεδρο της Επιτροπής µε αναπληρωτή 
του τον κ. Σπύρο Μακατσώρη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ και β) κα Ελένη Σύρκου, Πολιτικό 
Μηχανικό ΠΕ, ως µέλος, µε αναπληρωτή της την κα. Λεµονιά Γκουβά, Αρχιτέκτων Μηχανικό 
ΠΕ». 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών, το σχέδιο της Προγραµµατικής 

Σύµβασης για την υλοποίηση του υποέργου 4 "Μετατόπιση δικτύων ∆Ε∆∆ΗΕ" στο 

πλαίσιο του έργου "Ανάπλαση οικισµού Κλεισοχωρίου", το οποίο έχει ως εξής: 

Στην έδρα του ∆ήµου Έδεσσας σήµερα στις ......./........../2015, ηµέρα ………………, οι 

παρακάτω φορείς που θα καλούνται στο εξής «Συµβαλλόµενοι» 

1. Ο ∆ήµος Έδεσσας, νόµιµα εκπροσωπούµενος στην παρούσα από τον ∆ήµαρχο 

Έδεσσας κ. ∆ηµήτριο Γιάννου, και 
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2. Η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. / ∆ΠΜ-Θ που εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ιευθυντή της 

Περιοχής Έδεσσας κ. Κωνσταντίνο Κυρτσόγλου  

 

Έχοντας υπόψη την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω 

διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 100 περί Προγραµµατικών Συµβάσεων του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης  

9. Τον Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 

δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε). 

10. Το Π.∆. 171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές 

ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από Οργανισµούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και σχετικές διατάξεις». 

11. Τον N.3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α’) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δηµοσίων συµβάσεων – Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την Οδηγία 

89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21-6-1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 

Συµβούλιου της 25-2-1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 

2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συµβούλιο της 11-12-2007 (L 

335)». 

12. Το, ότι η ∆Ε∆∆ΗΕ είναι αποκλειστικός ιδιοκτήτης του υφιστάµενου δικτύου Μ.Τ., 

που ηλεκτροδοτεί τον ∆ήµο Έδεσσας και έχει το αποκλειστικό προνόµιο της 

κατασκευής, λειτουργίας, διαχείρισης και εκµετάλλευσης των γραµµών και των 

δικτύων διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος από το εθνικό δίκτυο έως των κέντρων 

κατανάλωσης. 

13. Το αριθ. 51426/04.10.2013 έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., ύστερα από τη σχετική 

πρόσκληση του ∆ήµου Έδεσσας, για την υλοποίηση του έργου «Μετατόπιση 

∆ικτύων ∆Ε∆∆ΗΕ» στην Τοπική Κοινότητα Κλεισοχωρίου του ∆ήµου Έδεσσας. 

 

Καθώς επίσης: 

1. Την υπ’ αριθ. 1781/09-10-2013 Απόφαση Ένταξης της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ" στον Άξονα Προτεραιότητας "07-Αειφόρος ανάπτυξη 

και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ" του Ε.Π. "Μακεδονία – Θράκη» 

2. Το µε αριθ. πρωτ. 5762/29-5-2009 έγγραφο επιβεβαίωσης της Ενδιάµεσης 

∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, µε το οποίο 

επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του ∆ήµου Έδεσσας. 

3. Την αριθ. ................ απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Έδεσσας για 

την έγκριση του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης και την υπογραφή της. 
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Συµφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 

 

Άρθρο 1 

Προοίµιο 

 

Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του 

Ν.3852/2010 και περιέχει: 

1. Το αντικείµενο της σύµβασης, το σκοπό και το περιεχόµενο του έργου,  

2. Τον προϋπολογισµό, τους πόρους και τα ποσά χρηµατοδότησης του έργου 

3. Το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής 

4. Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των συµβαλλόµενων 

5. Τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης 

6. Τη σύσταση και το ρόλο της Κοινής Επιτροπής 

7. Το φορέα διαχείρισης, εκµετάλλευση και συντήρηση των έργων του έργου 

8. Την επίλυση διαφωνιών  

9. Τις τελικές διατάξεις 

 

Άρθρο 2 

Αντικείµενο της Σύµβασης 

 

Με την υπ’ αριθ. 1781/09-10-2013 Απόφαση ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών (για την 

ΕΕΤΑΑ ΑΕ) εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ" από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα Μακεδονία Θράκη, Άξονας Προτεραιότητας Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα 

ζωής στην ΠΚΜ. 

 

Το Έργο αφορά σε ανάπλαση του κεντρικού ιστού του οικισµού Κλεισοχωρίου νότια της 

Επαρχιακής Οδού Έδεσσας – Αριδαίας. Πιο συγκεκριµένα αφορά σε δεκατέσσερις (14) οδούς 

και έξι (6) πλατείες. Συγκεκριµένα: 

• Στους δρόµους και τα πεζοδρόµια ενισχύεται η γραµµικότητα και δηµιουργείται 

κατάφυτη διαδροµή περιπάτου και αναψυχής. Προβλέπεται ανασχεδιασµός µε 

δηµιουργία προεξοχών-διαπλάτυνση του πεζοδροµίου προς το οδόστρωµα στις 

διασταυρώσεις και τακτοποίηση εν εσοχή των παρκαρισµένων οχηµάτων.  

• Ακόµη, προβλέπεται αντικατάσταση των υφιστάµενων φωτιστικών του ∆ήµου µε νέα 

φωτιστικά LED οδικού φωτισµού που θα οδηγήσουν σε εξοικονόµηση ενέργειας. 

ΑΔΑ: 71ΔΔΩΡΠ-6Ι1



 6 

• Προβλέπεται αυτόµατο δίκτυο άρδευσης των υφιστάµενων και προτεινόµενων 

δένδρων και φυτών. Σε όλες τις διασταυρώσεις δηµιουργούνται ράµπες για άτοµα µε 

ειδικές ανάγκες σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Για την αντιστήριξη των 

εδαφών κατασκευάζονται δύο τοιχεία αντιστήριξης. 

• Τέλος γίνεται τοποθέτηση αντικειµένων αστικού εξοπλισµού ώστε να καθίστανται οι 

περιοχές ανάπλασης ελκυστικές και άρτια λειτουργικές για τους χρήστες. 

 

Στην εγκεκριµένη και συναπτόµενη µελέτη του έργου περιλαµβάνονται εργασίες µεταφοράς 

του δικτύου (στύλοι) της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. σε θέσεις που ευνοούν την εκτέλεση του, σύµφωνα και 

µε το σχέδιο της ∆Ε∆∆ΗΕ 

 

Η µετατόπιση του εναέριου ηλεκτρικού δικτύου αποτελεί αρµοδιότητα και υποχρεωτικό 

αντικείµενο της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. βάσει της διατάξεως 2 παρ. δ του Ν.1468/1950 και των άρθρων 

12, 21 και 42 του Ν.2773/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

Άρθρο 3: 

Πόροι & Προϋπολογισµός 

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση του Έργου της προγραµµατικής σύµβασης 

ανέρχεται στο ποσό των Επτά Χιλιάδων Ευρώ (ολογράφως) (7.000,00 €) 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων. 

 

Η χρηµατοδότηση του Έργου γίνεται από το «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονία - 

Θράκη» µε συγχρηµατοδότηση του ΕΤΠΑ σε ποσοστό 100% (7.000€).  

 

Η πληρωµή της ∆Ε∆∆ΗΕ θα γίνει από τον κύριο του Έργου µετά την υποβολή όλων των 

πιστοποιήσεων – παραστατικών µε τα οποία θα επιβεβαιώνεται η εκτέλεση των 

προβλεπόµενων εργασιών. 

 

 

Άρθρο 4: 

∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων 

 

Ο ∆ήµος Έδεσσας αναλαµβάνει την υποχρέωση της τοποθέτησης του µηχανολογικού 

εξοπλισµού που προβλέπεται από τη µελέτη στα πλαίσια υλοποίησης του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ" σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. Η δηµοπράτηση και η 
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επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Έδεσσας. Επιπλέον, στις 

υποχρεώσεις του ∆ήµου, είναι και η έγκαιρη ειδοποίηση της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., ώστε να 

ξεκινήσουν οι απαραίτητες εργασίες µεταφοράς του εναέριου δικτύου. 

 

Η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. είναι υποχρεωµένη να εκτελέσει τις εργασίες µετατόπισης του εναέριου 

δικτύου ηλεκτρισµού σύµφωνα µε τις υποδείξεις της µελέτης και τα υποβληθέντα σχέδια. Είναι 

δε υποχρεωµένη να ενηµερώσει το ∆ήµο Έδεσσας για οποιαδήποτε τυχόν εργασία επηρεάσει 

την εκτέλεση του έργου. 

 

Η αποκατάσταση των πεζοδροµίων και επεµβάσεων κατά την εκτέλεση εργασιών, θα γίνει 

από το ∆ήµο στα πλαίσια εκτέλεσης υποέργου «Ανάπλαση Οικισµού Κλεισοχωρίου» 

 

Άρθρο 5: 

Χρονοδιάγραµµα έργου & ∆ιάρκεια ισχύος της σύµβασης  

 

Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγει µε 

την οριστική παραλαβή του έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία.  

 

Το χρονοδιάγραµµα του έργου προβλέπει εργασίες διάρκειας ενός (1) µήνα από την 

υπογραφή της παρούσας σύµβασης 

 

Άρθρο 6: 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης 

 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης συστήνεται όργανο µε την 

επωνυµία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», µε έδρα το ∆ηµαρχείο Έδεσσας στην  

πλατεία Αιγών 1. 

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:  

∆ύο (2) εκπροσώπους του ∆ήµου Έδεσσας, ένας εκ (1) των οποίων ορίζεται Πρόεδρος της 

Επιτροπής, µε τους αναπληρωτές τους 

έναν (1) εκπρόσωπο ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 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. 
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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 προγραµµατικής 

σύµβασης, 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 αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης 

πράξης, η πέραν του εξαµήνου 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.  

 

Άρθρο 7: 

Αντισυµβατική Συµπεριφορά – Συνέπειες 

 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύµβασης που θεωρούνται όλοι 

σηµαντικοί ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου και της καλής πίστης από οποιαδήποτε 

από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωµα να καταγγείλουν τη σύµβαση 

και να αξιώσουν κάθε θετική ζηµιά τους. 

 

Η Σύµβαση αυτή διέπεται και ερµηνεύεται σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία. 

 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων που αφορά την εκτέλεση και ερµηνεία της 

σύµβασης και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή της παρούσας σύµβασης, θα 

λύνεται µε ∆ιαιτησία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 867 του Κ. Πολ. Οικονοµίας. Η 

τοποθέτηση της διαιτησίας γίνεται για λόγους ευελιξίας και οικονοµίας χρόνου. 

 

Τα µέρη συµφωνούν να ορισθεί ως διαιτητής µετά από αίτηση οποιουδήποτε από αυτά, 

εκπρόσωπος που θα ορισθεί από τα αρµόδια δικαστήρια. 

 

Άρθρο 8: 

Τελικές ∆ιατάξεις 

 

Καµιά τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που 

υπογράφεται από εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µελών που στην προκειµένη 

περίπτωση είναι τα µέλη της Κοινής Επιτροπής. 
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Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιονδήποτε συµβαλλόµενο 

µέρος, ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραµµατική σύµβαση η καθυστέρηση 

στη λήψη µέτρων που προβλέπει η σύµβαση αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, 

δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλόµενων µερών από δικαίωµα, η 

απαλλαγή από υποχρεώσεις τους, η αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη που 

δεν αναγνωρίζονται από αυτή την Προγραµµατική Σύµβαση. 

 

Άρθρο 9 

Έγγραφα Αναφοράς που προσαρτώνται στην Προγραµµατική Σύµβαση 

 

Τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα στην παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση είναι τα εξής: 

• Η υπ’ αριθ. 1781/09-10-2013 Απόφαση Ένταξης της Πράξης του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ" στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονία Θράκη, 

Άξονας Προτεραιότητας Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ. 

• Η αριθ. ................ απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Έδεσσας για την 

έγκριση του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης και την υπογραφή της. 

 

Άρθρο 10 

Επικύρωση Προγραµµατικής Σύµβασης 

 

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και αφού 

αναγνώσθηκε το περιεχόµενο της σύµβασης αυτής, υπογράφεται ως εξής: 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το ∆ήµο Έδεσσας Για τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. 

Ο ∆ήµαρχος Ο ∆ιευθυντής Έδεσσας 

  

ΓΙΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΤΣΟΓΛΟΥ 

 Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τις διατάξεις του  

άρθρ. 65 του Ν. 3852/2010 και του άρθρ. 100 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε 

µε το Ν. 4071/2012 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µε την ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε./∆ΠΜ-Θ, 

για την υλοποίηση του Υποέργου 4  "Μετατόπιση δικτύων ∆Ε∆∆ΗΕ" στο πλαίσιο του 
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έργου "Ανάπλαση οικισµού Κλεισοχωρίου", σύµφωνα µε το σχέδιο της οποίας 

αναφέρεται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας. 

Β. Ορίζει εκπροσώπους του ∆ήµου και τακτικά µέλη της επιτροπής 

παρακολούθησης υλοποίησης της προγραµµατικής σύµβασης τους υπαλλήλους της 

∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ.κ. Θεόδωρο ∆ανιηλίδη Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ και Ελένη 

Σύρκου Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ και αναπληρωτές αυτών τους κ.κ. Σπύρο Μακατσώρη 

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ και Λεµονιά Γκουβά Αρχιτέκτων Μηχανικό ΠΕ, αντίστοιχα. 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Θεόδωρος ∆ανιηλίδης. 

Γ. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου για την 

υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης µε την ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε./∆ΠΜ-Θ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  139/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  8/6/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου Ιωάννης, 

Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης 

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ.   

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

 - Προϊστάµενο ∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ  Η. Γκουγιάννο 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας  κ. Χ. Πέτκο 

- Οριζόµενους υπαλλήλους 
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