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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 06/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 101/2016

ΘΕΜΑ :Έγκριση της σύναψης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας,
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για “Έργα
Αναβάθμισης λαϊκής αγοράς Αριδαίας” προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ Έγκριση των όρων της σύμβασης και ορισμός μελών της επιτροπής παρακολούθησης

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 27 Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30΄ (7.30 μ.μ.) συνεδρίασε
τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 15579/22-6-2016, που
δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του
Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

12345678910111213-

Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ουργαντζόγλου Απόστολος
Αβραμίκας Στέφανος
Κετικίδης Ιωάννης
Μπάτσης Χρήστος
Γούδης Γεώργιος
Σαββίδης Γεώργιος
Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
Βέσκος Δημήτριος
Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
Δόντσος Χρήστος
Γεωργίου Χρήστος

Ρώσσης Ιωάννης
14- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα

15- Ζαχαριάδης Κων/νος
16- Πασόης Δημήτριος
17- Καλδερεμτζή Δέσποινα
18- Ιωαννίδης Ιωάννης

19- Μπαγκή Αικατέρινη
20- Μπογδάνης Μιχαήλ

21- Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Χουρσόγλου Χρήστος
2- Παρούτογλου Νικόλαος
3- Νικολαϊδης Κωνσταντίνος
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4- Θεοδωρίδης Αναστάσιος
5- Ασβεστόπουλος Δημήτριος
6- Αμπάρη Γεωργία
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας
2. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
3. Ουργαντζόγλου Ιωάννης- Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
4. Βένου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Ίδας
5. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
6. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
7. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
8. Δέλλιος Δήμος – Τοπικής Κοινότητας Τσάκων
9. Δημητρίου Μαρία - Τοπικής Κοινότητας Φιλώτειας
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι ένας (21),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση των πρακτικών.
Τα δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη, κ. Μπίνος Αναστάσιος
και κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ. Χουρσόγλου Χρήστος, κ. Θεοδωρίδης Αναστάσιος, κ. Νικολαϊδης Κων/νος, κ. Ασβεστόπουλος
Δημήτριος και η κα Αμπάρη Γεωργία, απουσίαζαν δικαιολογημένα από τη συνεδρίαση.
ου
Ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ, αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 1 θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
Ο κ. Ζαχαριάδης Κων/νος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετα τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
ου
Ο κ. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1 θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και επανήλθε πριν την
ψήφιση του 17ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
ου
Μετά την ψήφιση του 6 θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από την συνεδρίαση η κα Καλδερεμτζή Δέσποινα και ο κ.
Κόγιος Ανδρέας.
Μετά την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 4ο θέμα ημερήσιας
διάταξης έδωσε τον λόγο στον κ. Κετικίδη Ιωάννη , Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής :
“Πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία που λαμβάνει δράση. Επιτέλους βλέπουμε κάποια ανταπόδοση σχετικά με τις χρήσεις
των λαϊκών αγορών, με αυτά που πληρώνουν, σε μια πολύ καλή συνεργασία που κάναμε με την Περιφέρεια που αφορούν έργα
ανταποδοτικού χαρακτήρα, ύψους 40.000,00 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα :
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.ΠΚΜ 251513/1713(13-06-2016) έγγραφο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας με θέμα «Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για: «Έργα αναβάθμισης λαϊκής αγοράς Αριδαίας»,
προϋπολογισμού 40.000,00ευρώ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α. Την έγκριση της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας, της Περιφέρειας Κεντρικής ΜακεδονίαςΠεριφερειακή Ενότητα Πέλλας για: «Έργα αναβάθμισης λαϊκής αγοράς Αριδαίας», προϋπολογισμού 40.000,00ευρώ– Έγκριση
των όρων της σύμβασης και ορισμός μελών της επιτροπής παρακολούθησης.
Β. Την έγκριση των όρων της σύμβασης και τον ορισμό της κας Παπαδοπούλου Σαπφούς, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, ως εκπροσώπου του Δήμου και τακτικό μέλος της επιτροπής παρακολούθησης της
προγραμματικής σύμβασης, η οποία θα εκτελεί και χρέη Προέδρου της επιτροπής, με αναπληρωτή της την Προϊσταμένη του
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα Λουμπουνάκη Δήμητρα.
Γ. Την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου από το Δημοτικό Συμβούλιο για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης με την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.”
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω σχετικά καθώς
επίσης :
• τις σχετικές διατάξεις του ν.3852/2010 & ν.3463/2006
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•

την διαλογική συζήτηση των μελών όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της ν. 6/2016
συνεδρίασης,
Αποφασίζει
ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας, της Περιφέρειας Κεντρικής ΜακεδονίαςΠεριφερειακή Ενότητα Πέλλας για: «Έργα αναβάθμισης λαϊκής αγοράς Αριδαίας», προϋπολογισμού 40.000,00ευρώ
Β. Εγκρίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης, ως εξής :
“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010
Μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας, «κύριος έργου» και της Περιφέρειας Κεντρικής ΜακεδονίαςΠεριφερειακή Ενότητα Πέλλας, «φορέας υλοποίησης» για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:
«Έργα αναβάθμισης λαϊκής αγοράς Αριδαίας»
“Έδεσσα, … - … - 2016
Στην Έδεσσα σήμερα……. την ……. του μηνός ….. του έτους 2016 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
α) ο Δήμος Αλμωπίας, που εδρεύει στην Αριδαία, στην Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Τ.Κ. 58400, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από
τον Δήμαρχο Αλμωπίας κ. Μπίνο Δημήτριο και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου»
β) η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, που εδρεύει στην Έδεσσα, Διοικητήριο, Τ.Κ. 58200,
όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπεριφεριάρχη Πέλλας κ. Θεοδωρίδη Θεόδωρο, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής
στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης»
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε
φορά :
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»
(ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν.
3840/2010.
2. Η υπ΄ αριθμ. … / 2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας
3. Η υπ΄ αριθμ. … / 2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κεντρικής Μακεδονίας
4. Η υπ΄ αριθμ. … / 2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου, προγραμματίζει την κατασκευή του έργου με τίτλο:
«Έργα αναβάθμισης λαϊκής αγοράς Αριδαίας»
Για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί:
Έργο: Τεχνικό έργο
Κύριος του Έργου, φορέας για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο, έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας του μετά την
ολοκλήρωσή
Φορέας Υλοποίησης: φορέας ο οποίος ενεργεί κατ’ εντολή του κυρίου του έργου, για την επιλογή αναδόχου, την παρακολούθηση
και παραλαβή του έργου
Ανάδοχος: φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη, που συνάπτει έγγραφη σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών ή
την εκπόνηση μελετών
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την κατασκευή του έργου με
τίτλο:
«Έργα αναβάθμισης λαϊκής αγοράς Αριδαίας»
από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στον
Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:
(i) Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και
εγκρίσεων).
(ii) Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
(iii) Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
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(iv) Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
(v) Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
(vi) Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
(vii) Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
(viii) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή) .
(ix) Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου.
Ο Φορέας Υλοποίησης, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής
και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
2.1 Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:
* Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της
παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
* Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
* Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του.
2.2 Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
* Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί
η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
* Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου του Έργου.
* Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
* Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη
σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
* Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
* Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
3.1 Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται σύμφωνα με τις σχετικές
μελέτες, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων, στα 40.000,00 ευρώ.
Ο προϋπολογισμός μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης .
3.2 Η χρηματοδότηση του Έργου πραγματοποιείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Πέλλας
3.3 Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το ποσό του
συμβατικού αντικειμένου του Έργου, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
4.1 Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει με την
ολοκλήρωση των έργων και την παράδοσή τους από το Φορέα Υλοποίησης σε πλήρη λειτουργία προς χρήση στον Κύριο του
Έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.
4.2 Το χρονοδιάγραμμα του Έργου κατατίθεται από τον ανάδοχο στην Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, μετά την υπογραφή της
Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Περιοχή εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η διοικητική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, Δήμος Αλμωπίας, Δημοτική Ενότητα Αριδαίας, περιοχή λαϊκής αγοράς, στην οποία θα εκτελεστεί
το Έργο, για την οποία αυτή καταρτίζεται.
ΑΡΘΡΟ 6
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
6.1 Η σύμβαση ανάθεσης του κάθε Έργου θα καταρτίζεται μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης και του Αναδόχου αυτού.
6.2 Στο πλαίσιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ο Φορέας Υλοποίησης θα ενεργεί για λογαριασμό του Κυρίου του
Έργου και θα ασκεί, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.
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6.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό, καλής εκτέλεσης του Έργου κλπ, τα τιμολόγια, τα παραστατικά και τα
απαιτούμενα φορολογικά στοιχεία, όπως τιμολόγια, δελτία αποστολής και λοιπά παραστατικά, θα εκδίδονται στο όνομα του
Φορέα Υλοποίησης.
6. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο του Έργου θα γίνονται από τον Φορέα Υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 7
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7.1 Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης».
7.2 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :
* έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του
* έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και
* ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του υποδεικνυόμενα από τον φορέα χρηματοδότησης της πράξης (Περιφερειακή Ενότητα
Πέλλας).
7.3 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
τήρησης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου
και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας 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.
7.4 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, μόνο εφόσον προκύψει διαφορά μεταξύ των
συμβαλλόμενων.
7.5 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να
είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
7.6 Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις
της.
ΑΡΘΡΟ 8
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των
διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να
καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν.
3840/2010, ο Φορέας
Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή
εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί, για κάθε θέμα που αφορά στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, δικαστικώς και εξωδίκως
τον Κύριο του Έργου έναντι
των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να μεταβιβάσει το έργο μετά την ολοκλήρωση του στον Κύριο του Έργου, διενεργώντας
Διοικητική Παραλαβή προς χρήση και συντάσσοντας το αντίστοιχο Πρωτόκολλο
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
12.1 Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή
συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, χωρίς να απαιτείται απόφαση των συλλογικών οργάνων.
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12.2 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.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η
παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα βρίσκεται στον φάκελο του
έργου στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
(Φορέας Υλοποίησης)
Για τον Δήμο Αλμωπίας
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας
(Κύριος του Έργου)
Θεοδωρίδης Θεόδωρος
Ο Δήμαρχος
Μπίνος Δημήτριος
Γ. Εγκρίνει τον ορισμό της κας Παπαδοπούλου Σαπφούς, Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και
Περιβάλλοντος, ως εκπροσώπου του Δήμου και τακτικό μέλος της επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης, η
οποία θα εκτελεί και χρέη Προέδρου της επιτροπής, με αναπληρωτή της την Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα
Λουμπουνάκη Δήμητρα.
Δ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Μπίνο Δημήτριο, για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 101/2016
………………………………………………………………………………………………………………....................
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 27-6-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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