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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ  17 ΜΑΙΟΥ  2021 
(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 145/2021    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΔΕΣΣΑΙΟ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 230.000,00 € - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 

Σήμερα Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε με τη 
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 
55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», 
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. 

πρωτ. 6.497/13-5-2021 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, 
τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 

(ΦΕΚ Α΄133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει 
και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα και τα επτά (7) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 

3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος, 
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 

5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος,  
6. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος, 
7. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος. 

 

           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που 

αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, και συμμετείχε μόνο ο Πρόεδρος του 
Συμβουλίου της Κοινότητας Σωτήρας κ. Χρήστος Δούμτσης. 
            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του 

Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 
            Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει να συζητηθούν 
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σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του 
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:  

1. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου 

Εδεσσαϊκός. 
2. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης «Προμήθεια 

και τοποθέτηση πινακίδων στην πόλη της Έδεσσας». 
 

         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 

τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 
Αποφασίζει ομόφωνα 

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και 
να ληφθούν  σχετικές αποφάσεις.  

         Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκαν με την 
ακόλουθη σειρά τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1ο, 11ο, 5ο, 2ο, 3ο, 4ο, 6ο, 10ο, 9ο, 
7ο & 8ο. 

 
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής, ηλεκτρονικά, το σχέδιο της Προγραμματικής 
Σύμβασης και την αριθ. πρωτ. 6.499/13-5-2021 εισήγηση της Δ/νσης Δ/νσης 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης  , η 

οποία έχει ως εξής:   
 

«Λαμβάνοντας υπόψη: 
1.το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010) και το 
άρθρο 225 του Ν 3463/2006 Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας (ΦΕΚ 
114/08.06.2006 τεύχος Α'), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

2.Tο αριθ. ΠΚΜ 264439 (1368)/10-05-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας ΠΚΜ 

Εισηγούμαστε 

Α. Την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: Εργασίες 
αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Εδεσσαίο», προϋπολογισμού 
230.000,00 €, με φορέα υλοποίησης την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, σύμφωνα 
με το συνημμένο σχέδιο 

Β. Τον ορισμό των : 
 α) κ. Νικόλαο Ουζούνη – Γεωπόνο ΠΕ, υπάλληλο της Δ/νσης Καθαριότητας, 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου, ως εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή 
παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, που ορίζεται ως Πρόεδρος, με 
αναπληρωτή του τον κ. Δημήτριο Μεταξά – Γεωπόνο ΠΕ, υπάλληλο της Δ/νσης 
Προγραμματισμού του Δήμου Έδεσσας. 

 β) κ. Μιχάλη Σαμλίδη, Δημοτικό Σύμβουλο Έδεσσας, ως εκπροσώπου του Δήμου 

στην επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, που ορίζεται ως 
μέλος, με αναπληρωτή του Αλέξανδρο Πασχάλη, Δημοτικό Σύμβουλο Έδεσσας. 

Γ.   Την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής 
Σύμβασης. 

 
Με το έργο προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση  αρδευτικού δικτύου,  δέντρων – 
θάμνων -βολβωδών φυτών- χλοοτάπητα – ποών- αστικού εξοπλισμού – φωτιστικών που 
αφορούν αποκλειστικά τον φωτισμό του έργου- πινακίδες και φωτισμός σημείων 
ενδιαφέροντος. 
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Μετά την ολοκλήρωση του έργου η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή 
Ενότητα Πέλλας, θα παραδώσει το έργο στον Δήμο Έδεσσας, ο οποίος είναι ο αρμόδιος 
φορέας λειτουργίας και συντήρησης». 
  

        Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στον υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Π.Κ.Μ. 
κ. Ιάκωβο Τσελίδη, ο οποίος έδωσε τις απαραίτητες διευκρινήσεις σχετικά με το θέμα. 

        Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στα μέλη κ.κ. Αντώνιο Ρυσάφη, Αναστασία Ιατρίδου 
– Βλαδίκα, Ιωάννη Μουράτογλου και Ιωάννη Τσεπκεντζή, προκειμένου να θέσουν 
ερωτήσεις και να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το θέμα.   

       Συγκεκριμένα ο κ. Αντώνιος Ρυσάφξς ανέφερε τα εξής: «Δεν είναι δυνατόν να 
προβαίνει η Οικονομική Επιτροπή στην σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για ένα έργο, 
για το οποίο δεν υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ούτε της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής. Το αντικείμενο του έργου αφορά την πόλη και το ιδιαίτερο τμήμα του 
ποταμού, επομένως είναι αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσει εάν θέλει 
και με ποιόν τρόπο θέλει να γίνει το έργο. Προηγείται η απόφαση  ότι ο Δήμος Έδεσσας 
θέλει να γίνει το έργο και ακολουθεί η απόφαση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης. 

Εδώ καλούμαστε να αποφασίσουμε για την υπογραφή της σύμβασης χωρίς να έχουμε 
αποφασίσει ότι συμφωνούμε με το συγκεκριμένο έργο». 
        Ο κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής πρότεινε να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος 

προκειμένου να έρθει το θέμα πρώτα στο Δημοτικό Συμβούλιο σε επίπεδο ενημέρωσης, 
καθώς για το έργο αυτό ενδιαφέρεται όλη η πόλη. 

         Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.  
        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 

την εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 6.499/13-5-2021 εισήγηση της Δ/νσης 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 40 παρ. 1θ του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα 

Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση 
οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής 
Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 

ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, το  

έγγραφο της ΠΚΜ με αριθμ. πρωτ. 264439 (1368)/10-05-2021, την απόφαση της Αν. 
Προϊσταμένης υποδιεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Πέλλας με αριθμ. πρωτ. 264310 
(1367)/10.5.2021, τον Προϋπολογισμό της μελέτης, τα σχεδιαγράμματα, καθώς και το 

σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας 

και της Π.Κ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: 
«Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Εδεσσαίο», 
προϋπολογισμού 230.000,00 €,  το  σχέδιο της οποίας έχει ως εξής: 

 

ΣΧΕΔΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

για την εκτέλεση του έργου : 

<<ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΔΕΣΣΑΙΟ>>                                                                                                    

 

Στη Έδεσσα σήμερα την … /…/2021 , ημέρα …………… και στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη 

Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, που βρίσκεται επί της οδού  18ης Οκτωβρίου στην Έδεσσα, οι 

παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι» : 
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 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, που εδρεύει στην 

Έδεσσα, επί της οδού 18ης Οκτωβρίου, και εκπροσωπείται νόμιμα από τ.. Αντιπεριφερειάρχη  

Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας κ. Ιορδάνη Τζαμτζή, o  οποίoς θα καλείται στο εξής, χάριν 

συντομίας, Π.Ε. 

 O Δήμος Έδεσσας, που εκπροσωπείται από το Δήμαρχο κ. Δημήτριο Γιάννου και εδρεύει 

στην Έδεσσα, επί της Πλατείας Αιγών 1, που θα αποκαλείται, χάριν συντομίας, ΔΗΜΟΣ. 
 

Έχοντας υπόψη : 

 

-Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/10 Φ.Ε.Κ. 87/Α’/07-06-2010 (Πρόγραμμα 

Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα με το άρθρο 179 του 

Ν. 4555/2018, (Πρόγραμμα << ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι >>), το Ν. 4604/2019, το άρθρο 21 του 

Ν.4690/2020, το άρθρο 6 του Ν. 4711/2020 και το άρθρο 132 του Ν. 4714/2020).  

-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.  

-Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας./Π.Κ.Μ., 

που εγκρίθηκε με την με αρ. 23/06-04-2020 (ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ) απόφαση Περιφερειακού 

Συμβουλίου Κ.Μ. 

-Την με αριθμ. ……………….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

…………………, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

-Την με αριθμ. …………………… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  Π.Κ.Μ., με την οποία 

εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο …………….. 

-Την αριθμ. ………….. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 

        Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 

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, το Ν. 4604/2019, το 

άρθρο 21 του Ν.4690/2020, το άρθρο 6 του Ν. 4711/2020 και το άρθρο 132 του Ν. 

4714/2020).  

 

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. 
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 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,  

προκειμένου να  αποκατασταθεί η φυτική βλάστηση στα παρτέρια του ποταμού Εδεσσαίου. Με το 

έργο προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου,  δέντρων, θάμνων, βολβωδών 

φυτών, χλοοτάπητα, ποών, αστικού εξοπλισμού, φωτιστικών που αφορούν αποκλειστικά τον φωτισμό 

του έργου- πινακίδες και φωτισμός σημείων ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι: 

α) Μετά την υλοποίηση του Έργου: Αντιπλημμυρική Προστασία Έδεσσας (π. Εδεσσαίος), είναι 

σκόπιμο να αποκατασταθεί η φυτική βλάστηση του ποταμού.  

β) Υπάρχει αδυναμία χρηματοδότησης του έργου από ίδιους πόρους του Δήμου. 

δ) Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας διαθέτει 

τους απαραίτητους πόρους για την χρηματοδότηση των εργασιών, που προέρχονται από το 

Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Ίδιων Πόρων. 

ε) Η μελέτη, για την εκτέλεση του έργου, εκπονήθηκε από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων 

Π.Ε. Πέλλας, (α/α 06/2021) σε συνεργασία με το Τμήμα Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου του Δήμου Έδεσσας. Το κόστος ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 230.000,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. (13% & 24%). 

 και διαθέτει την εμπειρία επίβλεψης παρόμοιας φύσης έργων. 

 

Αντικείμενο λοιπόν της παρούσας Σύμβασης είναι η εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΔΕΣΣΑΙΟ» και συγκεκριμένα: 

 

1)ΦΥΤΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ 

 

2)ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  

 

3) ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 

4)ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 

 

                                                               Άρθρο 3ο 

                          Αρμοδιότητες και Διαδικασίες εκτέλεσης του έργου  

 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτός ισχύει. 
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Για την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, καθώς και για τη σύμβαση μεταξύ της Περιφερειακής 

Ενότητας Πέλλας και του αναδόχου ορίζεται ότι: 

● «Κύριος του έργου» είναι ο Δήμος Έδεσσας 

● «Φορέας κατασκευής» του έργου είναι η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, Υποδιεύθυνση Τεχνικών 

Έργων 

● «Διευθύνουσα Υπηρεσία» του έργου είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Υποδιεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας 

● «Προϊσταμένη Αρχή» του έργου, για όλες τις προσυμβατικές διαδικασίες, είναι η Οικονομική 

Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και για όλες τις μετασυμβατικές διαδικασίες, είναι 

η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας. 

 

                                                               Άρθρο 4ο  

                                         Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Π.Κ.Μ. 

     Η Π.Ε.  αναλαμβάνει : 

 

1. Τη χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 230.000,00€              (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α 13% και 24 %), από τις πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών των Ίδιων 

Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, το οποίο θα επαναπροσδιορίζεται μετά την τυχόν 

έκπτωση, η οποία θα εφαρμόζεται αναλογικά στη συμμετοχή των συμβαλλομένων μελών   

2. Την ωρίμανση του Έργου (σύνταξη / θεώρηση  μελετών και λήψη των απαιτούμενων 

αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). 

3. Τη σύνταξη / έγκριση των τευχών δημοπράτησης (διακήρυξη, συγγραφές υποχρεώσεων). 

4. Τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου, σύμφωνα με τη νομοθεσία 

Δημοσίων Συμβάσεων. 

5. Την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εκτέλεσης του έργου. 

6. Τον ορισμό της Δ/νουσας Υπηρεσίας του Έργου (ορίζεται είναι το Τμήμα Δομών 
Περιβάλλοντος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας), η οποία και θα ενημερώνει 
την επιτροπή του άρθρου 8, της παρούσας, για την πορεία  του 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 έναν εκπρόσωπό της και τον αναπληρωτή του στην Τριμελή Επιτροπή 

Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της προγραμματικής σύμβασης. 

 

                                                                Άρθρο 5ο  

                                             Υποχρεώσεις - Δικαιώματα Δήμου 

Ο ΔΗΜΟΣ αναλαμβάνει : 

1. Την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα αυτής της 

Σύμβασης. 

2. Να συμμετέχει με δύο εκπροσώπους, (ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος) ή τους 

αναπληρωτές τους, στην Τριμελή ( κοινή ) Επιτροπή Παρακολούθησης.  

 

                                                               Άρθρο 6ο  

                           Προϋπολογισμός -  Πόροι – Τρόπος χρηματοδότησης 
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 Η εκτέλεση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 230.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.13 και 24 %), θα χρηματοδοτηθεί: 

 

Από τις πιστώσεις του Προγράμματος Ιδίων Πόρων της Π.Ε. Πέλλας /Π.Κ.Μ., μέχρι το ύψος των 
230.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.13% και 24%)  

 

Η καταβολή του ποσού, από την Π.Ε. στον ανάδοχο, θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πορεία των 
εργασιών, μετά από πιστοποίηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και σχετικό πρακτικό της (κοινής) 
Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης.  

Η ανάλυση του προϋπολογισμού αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ 

1 ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ης Ομάδας (χωρίς 

ΦΠΑ 24%) 

19.308,42 € 

2 ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2ης Ομάδας (χωρίς 

ΦΠΑ 24%) 

60.984,60 € 

3 ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3ης Ομάδας (χωρίς 

ΦΠΑ 13%) 

102.482,00 € 

4 ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4ης Ομάδας (χωρίς 

ΦΠΑ 24%) 

11.800,00 € 

5 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (Ομάδες 1η- 2η- 4η) 92.093,02 € 

6 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (Ομάδα 3η) 102.482,00 € 

7 ΦΠΑ 24 % (Ομάδες 1η- 2η- 4η) 22.102,32 € 

8 ΦΠΑ 13 % (Ομάδα 3η) 13.322,66 € 

9 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 230.000,00 € 

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                ψ  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.Κ.Μ., ύστερα από σχετικό 

πρακτικό της Τριμελούς (κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης, με το οποίο θα βεβαιώνει την 

ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της. 

Η εκτέλεση των εργασιών, αρχίζει από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης, που θα 

συναφθεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (Δήμος) και του «Αναδόχου» του έργου, με χρονική διάρκεια 

που ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης, ήτοι   χ  μήνες, η δε ημερομηνία λήξης της, δεν μπορεί να 
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είναι μεταγενέστερη, αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης, δηλαδή ψ >( χ +χ1), όπου χ1 ο χρόνος 

από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου, μέχρι την Οριστική Παραλαβή και αποπληρωμή του. 

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 3 μήνες 

2 Διαγωνισμός 3 μήνες 

3 Σύμβαση- Υλοποίηση 12 μήνες 

4 Παραλαβή – Αποπληρωμή                                   12 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 του Δήμου, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται πρόεδρος, με τους 

αναπληρωτές τους. 

- Έναν εκπρόσωπο της Π.Κ.Μ. / Υποδ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, 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 
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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 

της Θεσσαλονίκης.  

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. 

 

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 €.  

    

                                                            Άρθρο 12ο 
                                                                                Ειδικοί Όροι 

 
12.1.  Υποκατάσταση. 

 

   Απαγορεύεται ρητώς στο Δήμο η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση της Σύμβασης. Αν 

χωρήσει υποκατάσταση , τότε ο Δήμος ευθύνεται για κάθε πταίσμα της Σύμβασης, από τον τρίτο, 

έναντι της Π.Κ.Μ. , ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Δήμου. 

 

12.2.  Πνευματικά δικαιώματα.  

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.), που θα συνταχθούν από το Δήμο ή την Π.Ε. 

(και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του), στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας 

Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο 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 στην Π.Κ.Μ., (Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων 

Π.Ε. Πέλλας),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 στην Π.Κ.Μ., χωρίς την καταβολή αμοιβής. 

 

12.3.  Εμπιστευτικότητα.  
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   Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Δήμος (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 της Π.Κ.Μ., οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 

γνώση του, κατά την υλοποίηση της Σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

 

Άρθρο 13ο 
Τελικές Διατάξεις 

 
   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. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Ο Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής 

Ενότητας Πέλλας 

 

 

Ιορδάνης Τζαμτζής 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Για το Δήμο Έδεσσας 

Ο Δήμαρχος 

 

 

 

Δημήτριος Γιάννου 

     Έγγραφο / απόφαση 
Φορέας έγκρισης ή 

αδειοδότησης 
Αριθμός πρωτ./ 

ημερομηνία / ΑΔΑ 

Απόφαση Έγκρισης της  Μελέτης. 

Υποδιεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 

Π.Ε. Πέλλας 

ΠΚΜ οικ. 264310 
(1367)/ 10-05-2021 

Απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής  της 
Π.Κ.Μ., για τη σύναψη της Προγραμματικής 
Σύμβασης. 

  Π.Κ.Μ. ……../………… 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, για τη σύναψη της 
Προγραμματικής Σύμβασης. 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ……../………… 

Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Κ.Μ., για την έγκριση του Τεχνικού 
Προγράμματος Ιδίων Πόρων, Περιφερειακής  
Ενότητας Πέλλας έτους 2020   

  Π.Κ.Μ. 23/06-04-2020 
(ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-

ΦΘΔ) 

Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Κ.Μ., για την έγκριση του Τεχνικού 
Προγράμματος Ιδίων Πόρων, Περιφερειακής  
Ενότητας Πέλλας έτους 2021   

  Π.Κ.Μ. …………../……….. 

Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Π.Κ.Μ. ……../………… 
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 Β. Τον ορισμό των : 

α) κ. Νικόλαο Ουζούνη – Γεωπόνο ΠΕ, υπάλληλο της Δ/νσης Καθαριότητας, 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου, ως εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή 

παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, που ορίζεται ως Πρόεδρος, με 
αναπληρωτή του τον κ. Δημήτριο Μεταξά – Γεωπόνο ΠΕ, υπάλληλο της Δ/νσης 
Προγραμματισμού του Δήμου Έδεσσας. 

β) κ. Μιχάλη Σαμλίδη, Δημοτικό Σύμβουλο Έδεσσας, ως εκπροσώπου του Δήμου στην 
επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, που ορίζεται ως μέλος, με 
αναπληρωτή του Αλέξανδρο Πασχάλη, Δημοτικό Σύμβουλο Έδεσσας. 

      Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. 
        

        Τα μέλη κ.κ. Ιωάννης τσεπκεντζής και Αντώνιος Ρυσάφης μειοψηφούν με την 
παραπάνω απόφαση.  

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:10 π.μ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 145/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  21-5-2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 

Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Αντώνιος 
Ρυσάφης, Ιωάννης Τσεπκεντζής. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Αποδέκτες προς ενέργεια:  
-Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής 

οικονομικής ανάπτυξης  Δ. Μεταξά 
 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
-Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας Μιχ. Σαμλίδη 
-Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας  Η. Γκουγιάννο 

-Οριζόμενα μέλη επιτροπής  
 

 

 
 


