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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  38/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ» 

 

 Σήµερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 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. 1.790/26-1-2015 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 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 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Πέτκος Χρήστος  

2 Βερικούκης Χρήστος  13 Ρυσάφης Αντώνιος 

3 Γιώγας ∆ηµήτριος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 ∆ασκάλου Χρήστος  15 Σόντρας Ιωάννης  

5 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 16 Ταµβίσκου Ευτυχία  

6 ∆ίου Αναστάσιος 17 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 
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7 Ζδρου Αικατερίνη  18 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 19 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Κούκος Γεώργιος 21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Μάρκου ∆ιονύσιος   

 

       ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 4 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Τοπικής 

Κοινοτήτας Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης, για το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.  

Απουσίασε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Γαλανός Πέτρος κι ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Καρυδιάς, αν και κλήθηκαν νόµιµα.  

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 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και πρότεινε να συζητηθούν σήµερα 

ως κατεπείγοντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 

Α' 87) και για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου, τα θέµατα: 1.«Αποδοχή 

της απόφασης ένταξης του έργου µε τίτλο ¨Προµήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών 

χαρών – ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας και υπαίθριων οργάνων γυµναστικής¨ στο 

χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου ¨Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015¨», 

2.«3η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2015» και 3.«Αποδοχή 

χρηµατοδότησης για την αντιµετώπιση έκτακτου εκλογικού επιδόµατος σε υπαλλήλους του 

∆ήµου». 

  Το δηµοτικό συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του 

ανωτέρω άρθρου,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

κρίνει τα ανωτέρω θέµατα ως κατεπείγοντα, για τον λόγο που στην εισήγησή του ο 

Πρόεδρος εξέθεσε και τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήµερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί σχετική απόφαση.  
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Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον 

Προϊστάµενο της ∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Ηλία Γκουγιάννο, ο οποίος έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 20/1/2015 εισήγηση, 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 σχετικό τεχνικό δελτίο του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟΥ 
ΓΗΠΕ∆ΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ» προς έγκριση και χρηµατοδότησή του από το Πρόγραµµα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων 2014. 

5. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε Α∆Α: Ω04ΑΦ-Ο22, µε 
την οποία εντάχθηκε το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 
∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ» στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑ Ε016) 

Εισηγούµαστε την έγκριση και υπογραφή του συνηµµένου Σχεδίου Προγραµµατικής 
Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Έδεσσας και της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, για την 
εκτέλεση της πράξης «Κατασκευή αγωνιστικού χώρου και στίβου γηπέδου ∆ήµου Έδεσσας». 

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

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την αριθµ. 6/2015 

απόφαση – θετική γνωµοδότηση της ∆.Κ. Έδεσσας, τις διατάξεις του  άρθρ. 65 του Ν. 

3852/2010 και του άρθρ. 100 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4071/2012 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

 Α. Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε τη Γενική Γραµµατεία 

Αθλητισµού για την εκτέλεση της πράξης «Κατασκευή αγωνιστικού χώρου και στίβου 

γηπέδου ∆ήµου Έδεσσας», το σχέδιο της οποίας έχει ως εξής: 

«Στο Μαρούσι σήµερα την ………………………….. του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδας 

…………………, οι παρακάτω φορείς καλούµενοι στο εξής «συµβαλλόµενοι»: 

 

I. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο-Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, νόµιµα εκπροσωπούµενο από 

τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού κο Ιωάννη Ανδριανό, 

II. Ο ∆ήµος Έδεσσας, εκπροσωπούµενος από τον ∆ήµαρχο Έδεσσας κο ∆ηµήτριο 

Γιάννου.  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/2010), όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 9 του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85Α/11-04-2012)  
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2. τις διατάξεις του άρθρου 286 του Ν.3852/2010, 

3. Την µε αριθµό ....../2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, µε την οποία 

εγκρίνεται η σύναψη της παρούσης προγραµµατικής σύµβασης  

4. του Π∆ 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση 

υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141Α’), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Π∆ 118/2013 

(ΦΕΚ 152/Α’/25.6.2013) Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και 

Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων 

Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Παιδείας 

και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως., 

5. του Π∆ 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 153Α/2013), 

6. του Π.∆. 89/2014 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και                                  

Υφυπουργών» (ΦΕΚ134/Α΄/10-6-2014) 

7. του Π∆ 104/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΦΕΚ 

171Α/2014) 

8. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆Υ/∆ΙΟΙΚ/∆ΠΕΦ/28101/656/597/325/31-10-2014 απόφαση 

του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού «Ανάθεση 

αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισµού και  Αθλητισµού Ιωάννη Ανδριανό και 

στην  Υφυπουργό Πολιτισµού και  Αθλητισµού Αγγελική Γκερέκου» (ΦΕΚ 

2974/Β/2014), 

9. Το σχετικό τεχνικό δελτίο του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟΥ 

ΓΗΠΕ∆ΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ» προς έγκριση και χρηµατοδότησή του από το 

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2014. 

10. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε Α∆Α: Ω04ΑΦ-

Ο22, µε την οποία εντάχθηκε το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟΥ 

ΓΗΠΕ∆ΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ» στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑ Ε016) 

11. Την σχετική εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας 

Αθλητισµού για την σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε τον ∆ήµο Έδεσσας, 

µετά της παρά πόδας ενυπόγραφης έγκρισης του καθ’ ύλην αρµοδίου 

Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού Ιωάννη Ανδριανού 

 

συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα εξής: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

ΑΔΑ: 7ΩΒ6ΩΡΠ-Τ1Ν



 5 

Η Σύµβαση αυτή υπογράφεται στα πλαίσια της Κυβερνητικής Πολιτικής για την ενίσχυση και 

αναβάθµιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τοµέα του Αθλητισµού και συγκεκριµένα στα 

πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού-Γενικής Γραµµατείας 

Αθλητισµού, που σκοπό έχει να βοηθήσει τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με 

τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ να γίνουν φορείς της αθλητικής, 

πολιτιστικής και κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης του τόπου και να αποκτήσουν τις 

απαραίτητες υποδοµές για τη σωστή και οργανωµένη επιστηµονικά και µε σύγχρονα µέσα 

ανάπτυξης του αγωνιστικού αθλητισµού και της άθλησης των πολιτών γενικότερα. 

 

Ειδικότερα, µε την παρούσα Σύµβαση καθορίζεται το βασικό πλαίσιο συµφωνίας των 

συµβαλλόµενων µερών και προσδιορίζονται τα µέσα, οι τρόποι και οι διαδικασίες 

υλοποίησης αυτής της συµφωνίας, που έχει σκοπό την ουσιαστική και ολοκληρωµένη 

αθλητική ανάπτυξη του ∆ήµου, µε την ενεργητική και συντονισµένη παρέµβαση των 

συµβαλλοµένων. 

 

Ο ∆ήµος Έδεσσας ο οποίος διαθέτει ισχυρό έµψυχο υλικό σε όλα τα αθλήµατα, αποφάσισε 

να ζητήσει από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού την ενίσχυση και ανάπτυξη της αθλητικής 

υποδοµής του ∆ήµου προβαίνοντας στην βελτίωση των συνθηκών γύµνασης των 

χρηστών του γηπέδου του ∆ήµου. 

 

Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού εξάλλου, εκφράζοντας τη διακηρυγµένη επιθυµία και 

δέσµευση της να βοηθήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση να αποκτήσει τις απαραίτητες 

υποδοµές για την εξυπηρέτηση των προπονητικών και αγωνιστικών αναγκών και θέλοντας 

ταυτόχρονα να δώσει περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη της αθλητικής υποδοµής, ενέταξε 

στο πρόγραµµά της τις εργασίες αναβάθµισης του ως άνω αναφεροµένου γηπέδου. 

 

Προς το σκοπό αυτό, η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και ο ∆ήµος Έδεσσας 

αναλαµβάνουν από κοινού τις παρακάτω δεσµεύσεις για τις εργασίες ανακαίνισης και 

αναβάθµισης των παραπάνω εγκαταστάσεων, µε τους ακόλουθους επί µέρους όρους και 

συµφωνίες: 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύµβαση είναι προγραµµατική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 

του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τη παρ. 9 του άρθρου 

8 του Ν. 4071/2012. Στη σύµβαση αυτή περιέχονται: 
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1. Το αντικείµενο της σύµβασης  

2. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 

3. Οι πόροι, τα ποσά χρηµατοδότησης και ο τρόπος πληρωµής 

4. Η διάρκεια της σύµβασης 

5. Η κοινή επιτροπή 

6. Ρήτρες 

7. Η τροποποίηση της σύµβασης- Τελικές ∆ιατάξεις 

8. Επίλυση διαφορών 

9. Ακροτελεύτιο 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

O ∆ήµος Έδεσσας, στην κυριότητα του οποίου ανήκει το παραπάνω γήπεδο, σε 

συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, προγραµµατίζει την υλοποίηση του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ», το οποίο θα 

αναφέρεται χάριν συντοµίας «το Έργο». 

 

Το έργο αναφέρεται στην κατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου του ∆ήµου Έδεσσας 

προκειµένου να επιστρωθεί µε προκατασκευασµένο χλοοτάπητα ποδοσφαιρικής 

επιφάνειας πλήρως εναρµονισµένου µε τις προδιαγραφές FIFA, 

 

Με την ολοκλήρωση του έργου το γήπεδο θα είναι κατάλληλο για αγώνες Εθνικής 

Κατηγόριας, Εθνικής Ερασιτεχνικής και σχολικούς αγώνες και στην κατασκευή στίβου, 

λαµβάνοντας υπόψη και τις οδηγίες της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (πρότυπη µελέτη 

για την κατασκευή γηπέδων), καθώς και τις οδηγίες της FIFA.  

 

Σύµφωνα µε τη µελέτη ο χώρος θα διαµορφωθεί ώστε να περιλαµβάνει: 

• Στίβος µε διαδρόµους επιστρωµένους µε ελαστικό τάπητα και ειδικό διάδροµο εµποδίου. 

Η κύρια ευθεία του στίβου θα επεκτείνεται πέραν των ηµικυκλίων, ώστε να είναι δυνατή η 

διεξαγωγή των αγωνισµάτων δρόµου. 

• Γήπεδο ποδόσφαιρου µε φυσικό χλοοτάπητα υπογείου αυτοµάτου αρδεύσεως. 

 

Ο έτοιµος χλοοτάπητας θα εγκατασταθεί σε εκταση 15. στρ. και θα είναι πιστοποιηµένο 

υβρίδιο που θα διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ελάχιστες υδατικές ανάγκες, µεγάλη 

αντοχή σε καταπόνηση, γρήγορη ανάκαµψη µετά από φθορά, ιδιαίτερη αντοχή σε εχθρούς 

και ασθένειες, ανάπτυξη από Απρίλιο έως και Νοέµβριο µε θερµοκρασία ληθάργου <5οC. 
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Επίσης, θα πρέπει να έχει χρησιµοποιηθεί σε ανάλογους Ελληνικούς χώρους µε επιτυχία. Η 

αποδοχή του υβριδίου θα γίνει από την επίβλεψη, βάση της µελέτης. 

 

Η κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου µε έτοιµο χλοοτάπητα περιλαµβάνει συνοπτικά: 

 

� Τις απαραίτητες γενικές εκσκαφές και κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης   

� Κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου  

� Κατασκευή αρδευτικού δικτύου 

� Κατασκευή υπόβασης 

� Τοποθέτηση έτοιµου χλοοτάπητα  

� Κατασκευή αγωνιστικού ταρτάν 

� Φωτισµός  

� περίφραξη  

 

Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η συνεργασία του ∆ήµου Έδεσσας µε τη Γενική 

Γραµµατεία Αθλητισµού προκειµένου να υλοποιηθεί το παραπάνω έργο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Για την υλοποίηση του Έργου στο γήπεδο του ∆ήµου Έδεσσας, τα συµβαλλόµενα µέρη, 

δηλαδή η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και ο ∆ήµος Έδεσσας αναλαµβάνουν, ο καθένας 

στο µέρος που ορίζεται παρακάτω, τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

 

Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού ορίζεται ως : 

Κύριος του Έργου ή Εργοδότης, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3669/2008 και 

αναλαµβάνει την υποχρέωση καταβολής µέχρι του ύψους των εγκεκριµένων πιστώσεων 

βάση του άρθρου 4 της παρούσης, ήτοι τη διενέργεια των πληρωµών στους δικαιούχους 

αναδόχους του έργου µε την προσκόµιση όλων των νόµιµων παραστατικών στις αρµόδιες 

Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. Για τις πληρωµές αυτές είναι δυνατόν να 

οριστεί από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού υπόλογος..  

 

Επίσης βάση της υπ αριθµ                                   εξουσιοδότησης της Τεχνικής ∆/νσης 

Αθλητικών Έργων της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού ο ∆ήµος Έδεσσας εξουσιοδοτείται 

όπως οριστεί για το εν λόγω έργο ως: 
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1. Φορέας κατασκευής του έργου, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν.3669/2008, 

ο οποίος έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου,  

2. Προϊσταµένη Αρχή είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ανωτέρω ∆ήµου και είναι 

υπεύθυνη για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων και τη 

διεξαγωγή και κατακύρωση του διαγωνισµού. Η συγκρότηση της επιτροπής για 

την διεξαγωγή του διαγωνισµού και την αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 

ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 

διατάξεις του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 

(ΦΕΚ 226/α/27-10-2011).   

3. ∆ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου είναι η 

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ήµου Έδεσσας στελεχωµένη µε 

το απαιτούµενο επιστηµονικό και λοιπό προσωπικό.  

 

Στα πλαίσια αυτά, ο ∆ήµος Έδεσσας αναλαµβάνει ειδικότερα: 

− Να εκπονήσει τις απαιτούµενες µελέτες, συντάξει τα τεύχη δηµοπράτησης και να 

συντάξει και εκδώσει τη διακήρυξη του διαγωνισµού. 

− Να διενεργήσει τον διαγωνισµό, να κατακυρώσει το αποτέλεσµά του και να 

υπογράψει τη σχετική σύµβαση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

− Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά το έργο κατά την κατασκευή του και να το 

παραλάβει από τον ανάδοχο. Στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής θα υπάρχει και ένα µέλος που θα οριστεί από την Γενική Γραµµατεία 

Αθλητισµού για να την εκπροσωπήσει. 

− Τη διευκόλυνση του επιστηµονικού προσωπικού που θα απασχοληθεί για την 

υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης στη συγκέντρωση των 

απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.  

− Την παραχώρηση και σφράγιση του περιβάλλοντος χώρου των οικοπέδων στα 

οποία θα λάβουν χώρα οι ως άνω εργασίες αναβάθµισης και ανακαίνισης, για 

όλο το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο θα διαρκέσουν οι ως άνω εργασίες και 

µέχρι την περάτωση και ολοκλήρωση των εργασιών αυτών.  

− Tη δέσµευση να µεριµνήσει για την έκδοση όσων αδειών και εγκρίσεων 

απαιτούνται από Υπηρεσίες και Οργανισµούς (πλην της Γενικής Γραµµατείας 

Αθλητισµού) για την υλοποίηση του έργου. 

− Την ανάρτηση σε εµφανές σηµείο πινακίδας ελαχίστων διαστάσεων 1m χ 50 cm 

µε τη δαπάνη κατασκευής και εγκατάστασής της να βαρύνει τον ανάδοχο µε την 

επισήµανση ότι το έργο χρηµατοδοτείται και υλοποιείται µε πόρους του 

ΑΔΑ: 7ΩΒ6ΩΡΠ-Τ1Ν



 9 

Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού- Γενική Γραµµατεία 

Αθλητισµού/Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2014. 

− Tην αποκλειστική συντήρηση µε ιδία δαπάνη και του ως άνω έργου µετά την 

οριστική παραλαβή του από τον ανάδοχο.  

 

Επίσης, η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και o ∆ήµος Έδεσσας αναλαµβάνουν την 

υποχρέωση να παρέχουν στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 6 της παρούσας κάθε 

αναγκαία διευκόλυνση που προβλέπεται στην παρούσα σύµβαση για την επιτέλεση του 

έργου της και λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο που απορρέει από την παρούσα για την 

απρόσκοπτη ολοκλήρωση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού εισηγήθηκε µε την µε αριθ. πρωτ.36139/9-12-2013 πρότασή 

της το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00) ευρώ για την χρηµατοδότηση του 

συγκεκριµένου έργου από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το παραπάνω ποσό εγκρίθηκε µε την 

υπ. αριθµ. πρωτ. απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και έλαβε τον ενάριθµο: 

2014ΣΕ0160045 

 

Ειδικότερα µε την ως άνω υπουργική απόφαση, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο µε Α∆Α: 

Ω04ΑΦ-Ο22 εντάχθηκε το εν λόγω έργο στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 

2014 στη ΣΑΕ 016 του έργου και δόθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδας από την υπογραφή της 

ως άνω Υ.Α, να εκτελεί εντολές κατανοµής χρηµατοδότησης του Υπουργείου Πολιτισµού και 

Αθλητισµού µέχρι του ύψους των πιστώσεων που εγκρίθηκαν µε την εν λόγω υπουργική 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το συγκεκριµένο έργο-

αντικείµενο της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης και δη µέχρι του ποσού των 

600.000,00 ευρώ.  

 

Η έγκριση χρηµατοδότησης-οικονοµική συµµετοχή της ΓΓΑ περιορίζεται στο ανωτέρω ποσό 

για την κάλυψη των εργασιών κατασκευής που αφορούν αποκλειστικά στα Γήπεδο του 

∆ήµου Έδεσσας και όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 2 της παρούσης. 

 

Η πληρωµή του έργου θα γίνεται κατόπιν υποβολής στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού των 

νόµιµων παραστατικών που αφορούν σε εργασίες του Άρθρου 2, µε ηµεροµηνίες 

µεταγενέστερες από αυτήν της παρούσας σύµβασης και µε αναφορά στο παραπάνω 

ΑΔΑ: 7ΩΒ6ΩΡΠ-Τ1Ν



 10 

ενάριθµο, λαµβανοµένων υπόψη και των αναφερόµενων στο άρθρο 3 για τον τρόπο 

πληρωµής . 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει µε την 

εξάντληση του εγκεκριµένου ποσού και πάντως το αργότερο µέχρι 31-12-2016. ∆ύναται να 

δοθεί παράτασή της ύστερα από συµφωνία και των δύο συµβαλλόµενων µερών. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη, εκτιµώντας τη σοβαρότητα του αντικειµένου της σύµβασης, 

συµφωνούν στη συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης για την εποπτεία της 

εφαρµογής της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης στα πλαίσια της εφαρµογής της 

παρ. 2α του Άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/2010). 

 

Η Επιτροπή είναι πενταµελής και αποτελείται από α) τρεις(3) εκπροσώπους της ΓΓΑ και β) 

δύο(2) εκπροσώπους του ∆ήµου Έδεσσας και δη: 

 

1. Τρεις (3) Εκπροσώπους της ΓΓΑ µε τους αναπληρωτές τους εκ των οποίων ο ένας (1) 

ορίζεται ως Πρόεδρος, 

2. ∆ύο (2) Εκπροσώπους του ∆ήµου Έδεσσας µε τους αναπληρωτές τους εκ των 

οποίων ο ένας (1) ορίζεται ως Γραµµατέας, 

 

Οι εκπρόσωποι της ΓΓΑ θα ορισθούν µε απόφαση της ΓΓΑ 

Οι εκπρόσωποι του ∆ήµου Έδεσσας θα ορισθούν µε απόφαση του ∆ηµάρχου. 

 

Το αργότερο εντός 5 ηµερών από την έναρξη ισχύος της προγραµµατικής αυτής 

σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι φορείς προτείνουν τους εκπροσώπους τους στην Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 

Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισµός και η 

παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας 

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 
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υλοποίηση της παρούσας και η επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλόµενων 

µερών που προκύπτει σχετικά µε την ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και τον 

τρόπο εφαρµογής της. 

 

Η Επιτροπή συγκαλείται µε πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση γράφονται τα 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα µέλη έγκαιρα µε τον προσφορότερο 

τρόπο. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση 

τα θέµατα που ζήτησαν εγγράφως οι εκπρόσωποι έστω και ενός των συµβαλλοµένων 

µερών. 

 

Ο Πρόεδρος µπορεί να αναθέσει σε µέλος της Επιτροπής την ειδικότερη µελέτη και εισήγηση 

του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Μπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις υπάλληλο 

οιασδήποτε ειδικότητας που θα οριστεί από την Αρµόδια ∆ιεύθυνση για παροχή 

πληροφοριών ή γνωµών σχετικά µε τα συζητούµενα θέµατα. 

 

Η Επιτροπή συνεδριάζει στο ∆ηµαρχείο ή στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, εφόσον 

συµφωνήσει ή πλειοψηφία των µελών της. Τα βιβλία της Επιτροπής τηρούνται και 

φυλάσσονται στο ∆ηµαρχείο. 

 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα τρία (3) τουλάχιστον από τα µέλη 

της. Οι αποφάσεις της Επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογηµένες και λαµβάνονται κατά 

πλειοψηφία των παρόντων µελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη του 

Προέδρου. Το έργο της Επιτροπής παρακολούθησης θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια 

ισχύος της παρούσας σύµβασης. 

 

Αν οι αποφάσεις της Επιτροπής παραβαίνουν όρους της Προγραµµατικής Σύµβασης, των 

παραρτηµάτων της και των συµπληρωµατικών – ειδικών συµβάσεων που στηρίζονται σε 

αυτήν, είτε παραβαίνουν τους κανόνες της επιστήµης και την καλή πίστη, είτε τέλος, 

δηµιουργούν ουσιώδη βλάβη σε κάποιον από τους συµβαλλόµενους φορείς, καθώς και σε 

θέµατα που δεν προβλέπονται και δεν ρυθµίζονται στις προαναφερόµενες συµβάσεις ο 

κάθε συµβαλλόµενος φορέας στην Προγραµµατική σύµβαση διατηρεί το δικαίωµα 

αµφισβήτησης της απόφασης της Επιτροπής. Οι αποφάσεις της Επιτροπής διατυπώνονται 

σε πρακτικά και υπογράφονται από όλα τα µέλη και τον Γραµµατέα. 

 

Οι λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για την λειτουργία της Κοινής 

Επιτροπής θα καθορισθούν µε αποφάσεις της. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΡΗΤΡΕΣ 

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

ουσιώδεις από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωµα να 

αξιώσει αποκατάσταση των αντισυµβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση 

αδυναµίας ή αµέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός µέρους, έχει ο 

αντισυµβαλλόµενος το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζηµία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Καµιά τροποποίηση της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης δεν αναγνωρίζεται 

χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους ή εκπροσώπους τους, 

εξουσιοδοτηµένους σύµφωνα µε το νόµο. 

2. Η µη άσκηση δικαιωµάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς την Προγραµµατική 

Σύµβαση ή 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 τις υποχρεώσεις τους ή 

αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη που δεν αναγνωρίζονται ρητά 

από την Προγραµµατική Σύµβαση. 

3. Η εκτέλεση της σύµβασης αυτής δεν απαιτεί ούτε συνεπάγεται την πρόσληψη 

προσωπικού. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και την 

ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή 

επιτροπή παρακολούθησης της παρούσας σύβασης δύναται να επιλύεται από τα αρµόδια 

∆ικαστήρια Αθηνών αφού όµως εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες εξωδικαστικής επίλυσης 

της διαφοράς από τους συµβαλλόµενους 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ 
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Η παρούσα Σύµβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόµενό της, 

υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα (4) αντίτυπα από τα οποία έκαστος εκ των 

συµβαλλοµένων θα λάβει δύο(2)». 

 

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

υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης µε τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  38/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  5/2/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου 

Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  

Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος,  

Μάρκου ∆ιονύσιος,  Πέτκος Χρήστος, Ρυσάφης  

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου 

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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