
Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

ηεο 19/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

 

 ηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα είθνζη επηά (27) ηνπ κελόο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, 

εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε 

ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ Πνιπγύξνπ, 

ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 19/21.10.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θ. 

Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν 

Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ: 

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν   

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 14 Υιηνύκεο Αλδξέαο 

2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 15 Πιηάθνο Αζηέξηνο 

3 Βνξδόο Υξήζηνο 16 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 

4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 17 ηκώλεο Ησάλλεο 

5 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 18 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

6 αξάληε Μαξία 19 Καπιάλεο Θσκάο 

7 Ενύλε ηέιια 20 Αβέξεο Αζαλάζηνο 

8 Πύξξνο Ησάλλεο 21 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

9 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 22 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 

10 νθνηάζηνο Υξήζηνο 23 Ληόληαο Γεώξγηνο 

11 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο 24 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

12 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 25 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 

13 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο   

 

ΑΠΟΝΣΔ  

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Αλαζηαζία Βνγηαηδή, γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη 

Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη παξαβξέζεθαλ νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) 

αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Γ.Κ. Οξκύιηαο β) Ρόθθνπ Άλλα, Γ.Κ. Πνιπγύξνπ. 
 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 5 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ππνγξαθή Πξνγξακκαηηθήο 

ύκβαζεο κεηαμύ Γήκνπ Πνιπγύξνπ θαη Α.Π.Θ. γηα ηελ 

εθπόλεζε εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν: 

«Έξεπλα, κνπζεηνινγηθή, κνπζεηνγξαθηθή θαη 

αξρηηεθηνληθή ηεθκεξίσζε γηα ηελ Γεκηνπξγία Γηθηύνπ 

Σνπηθώλ Μνπζείσλ ζε πθηζηάκελα παξαδνζηαθά 

θηίζκαηα ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 434  
 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, 

εηζεγνύκελνο ην 5
ν
 ζέκα, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ 

«ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ» θ. Υξήζην νθνηάζην, ν νπνίνο αλέθεξε όηη: «Σν Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο – Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Αμηνπνίεζεο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο, 

πνπ εδξεύεη ζηε Θεζζαινλίθε πξνηίζεηαη λα εθπνλήζεη εξεπλεηηθό πξόγξακκα κε ηίηιν 

1 Γθνιόεο Γεώξγηνο  

2 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 
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«Έρεσνα, μοσζειολογική, μοσζειογραθική και αρτιηεκηονική ηεκμηρίωζη για ηην 

Δημιοσργία Δικηύοσ Τοπικών Μοσζείων ζε σθιζηάμενα παραδοζιακά κηίζμαηα ηοσ 

Δήμοσ Πολσγύροσ» κε επηζηεκνληθά ππεύζπλν ηνπ έξγνπ ηνλ Καζεγεηή ηνπ 

Δηθαζηηθνύ Σκήκαηνο ηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ ηνπ Α.Π.Θ. θ. Γεώξγην Καηζάγγειν. 

 θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε έξεπλα, θαηαγξαθή, ηεθκεξίσζε θαη 

κειέηε ησλ πθηζηάκελσλ παξαδνζηαθώλ θηηζκάησλ πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

γηα ηελ δεκηνπξγία ελόο δηθηύνπ κηθξώλ ηνπηθώλ κνπζείσλ πνπ ζα αλαδείμεη ηελ 

ηνπηθή ηζηνξία ησλ δεκνηηθώλ ελνηήησλ ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ. Ζ κειέηε πξνβνιήο 

ηνπ ζρεηηθνύ εθζεζηαθνύ πιηθνύ ζα γίλεη κε βάζε ηα ππάξρνληα παξαδνζηαθά θηίζκαηα, 

ζηα νπνία ζα εγθαηαζηαζεί ην δίθηπν ησλ Σνπηθώλ Μνπζείσλ ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ. 

 Παξαθαιείηαη ην ζώκα λα πάξεη απόθαζε γηα ηελ ππνγξαθή Πξνγξακκαηηθήο 

ύκβαζεο κεηαμύ Γήκνπ Πνιπγύξνπ θαη Α.Π.Θ. γηα ηελ εθπόλεζε εξεπλεηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν: «Έξεπλα, κνπζεηνινγηθή, κνπζεηνγξαθηθή θαη 

αξρηηεθηνληθή ηεθκεξίσζε γηα ηελ Γεκηνπξγία Γηθηύνπ Σνπηθώλ Μνπζείσλ ζε 

πθηζηάκελα παξαδνζηαθά θηίζκαηα ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ» θαη ηα νξίζεη ηα δύν 

ηαθηηθά κέιε ( κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο) ζηελ Δπηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηεο 

πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο» . 

 Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, θαη κεηά από δηαινγηθή 

ζπδήηεζε 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    ν κ ό θ σ λ α 

 

 Α) ηελ παξαιαβή  

Β) Σελ ππνγξαθή Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κεηαμύ Γήκνπ Πνιπγύξνπ θαη 

Α.Π.Θ. γηα ηελ εθπόλεζε εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν: «Έξεπλα, 

κνπζεηνινγηθή, κνπζεηνγξαθηθή θαη αξρηηεθηνληθή ηεθκεξίσζε γηα ηελ 

Γεκηνπξγία Γηθηύνπ Σνπηθώλ Μνπζείσλ ζε πθηζηάκελα παξαδνζηαθά θηίζκαηα 

ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ, ε νπνία ζα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 

 
 ηνλ Πνιύγπξν ζήκεξα, ηελ ………

ε
 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2011, νη παξαθάησ 

ζπκβαιιόκελνη : 

 

1. Ο Γήκνο Πνιπγύξνπ, πνπ εδξεύεη ζηνλ Πνιύγπξν Υαιθηδηθήο, νδόο 

......................................., ΑΦΜ ............................, ΓΟΤ ........................., θαη εθπξνζσπείηαη 

λόκηκα από ηνλ Γήκαξρν θ. θ. Αζηέξην Εσγξάθν 

2. Σν Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο – Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Αμηνπνίεζεο 

Κνλδπιίσλ Έξεπλαο, πνπ εδξεύεη ζηε Θεζ/λίθε θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηελ 

Αληηπξύηαλε θαη Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ, θαζεγήηξηα θ. νθία Κνπίδνπ – 

Αλδξένπ, πνπ ζην εμήο δε ζα θαιείηαη ράξηλ ζπληνκίαο Α.Π.Θ., 

ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο : 

α) ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ N.3852/10 

β) ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απνθάζεσο Β1/819/88, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

αληηθαηαζηάζεθε από ηελ Κ.Τ.Α. ΚΑ/679/96, Φ.Δ.Κ. Β΄ 826/96, θαη 

γ) ηελ ππ’ αξηζ.   /201.. Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, Γήκνπ Πνιπγύξνπ, 

ζπκθσλνύλ, ζπλαπνδέρνληαη θαη ζπλνκνινγνύλ ηα αθόινπζα :   

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ννκηθή Βάζε θαη Πεξηερόκελν ηεο ύκβαζεο 
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1.1. Ζ παξνύζα ζύκβαζε είλαη πξνγξακκαηηθή θαη ζηεξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 

ηνπ N.3852/10,  

1.2. Ζ ζύκβαζε απηή πεξηέρεη δεθαέμη (16)  άξζξα πνπ αλαθέξνληαη αληίζηνηρα ζηα εμήο : 

α. Ννκηθή βάζε θαη πεξηερόκελν ηεο ζύκβαζεο 

β. Πξννίκην - Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο 

γ. Πόξνη - πξνϋπνινγηζκόο 

δ. Υξεκαηνδόηεζε 

ε. Πεξηγξαθή ησλ εξγαζηώλ πνπ αλαιακβάλεη ην Α.Π.Θ.  

ζη. Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο  

δ. Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο ηνπ έξγνπ 

ε. Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

ζ. Όξγαλν Παξαθνινύζεζεο εθαξκνγήο ηεο ύκβαζεο 

η. Γηαδηθαζία Παξαιαβήο Φάζεσλ θαη πλόινπ ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο 

ηα. Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο Πξνγξακκαηηθήο πκβάζεσο 

ηβ. Πνηληθέο ξήηξεο 

ηγ. Πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα 

ηδ. Σειηθέο δηαηάμεηο 

ηε. Σνπηθή Αξκνδηόηεηα Γηθαζηεξίσλ 

ηζη. Μειινληηθή ζπλεξγαζία 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Πξννίκην -Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο 

2.1. Ο πξώηνο ζπκβαιιόκελνο, ήηνη ν Γήκνο Πνιπγύξνπ, αλαζέηεη ζην δεύηεξν 

ζπκβαιιόκελν ηεο παξνύζεο, ήηνη ην Α.Π.Θ. (Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο), ηελ εθπόλεζε 

εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο, κε ηίηιν  

«Έρεσνα, μοσζειολογική, μοσζειογραθική και αρτιηεκηονική ηεκμηρίωζη  

για ηην Δημιοσργία Δικηύοσ Τοπικών Μοσζείων ζε σθιζηάμενα παραδοζιακά κηίζμαηα 

ηοσ Δήμοσ Πολσγύροσ» κε επηζηεκνληθά ππεύζπλν ηνπ έξγνπ ηνλ Καζεγεηή ηνπ Δηθαζηηθνύ 

Σκήκαηνο ηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ ηνπ Α.Π.Θ. θ. Γεώξγην Καηζάγγειν. 

θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε έξεπλα, θαηαγξαθή, ηεθκεξίσζε θαη κειέηε ησλ 

πθηζηάκελσλ παξαδνζηαθώλ θηηζκάησλ πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία ελόο δηθηύνπ κηθξώλ ηνπηθώλ κνπζείσλ πνπ ζα αλαδείμεη ηελ ηνπηθή ηζηνξία 

ησλ δεκνηηθώλ ελνηήησλ ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ. Ζ κειέηε πξνβνιήο ηνπ ζρεηηθνύ 

εθζεζηαθνύ πιηθνύ ζα γίλεη κε βάζε ηα ππάξρνληα παξαδνζηαθά θηίζκαηα, ζηα νπνία ζα 

εγθαηαζηαζεί ην δίθηπν ησλ Σνπηθώλ Μνπζείσλ ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ.  

 

2.2. Γηα ηελ ηαρύηεξε δπλαηή θαη επηζηεκνληθά αξηηόηεξε εθπόλεζε ηνπ αλσηέξσ 

δηεξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ηα σο άλσ ζπκβαιιόκελα κέξε εθθξάδνπλ ηε βνύιεζή ηνπο 

γηα ζπλεξγαζία, κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο απηήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Πόξνη - Πξνϋπνινγηζκόο 

3.1. Σν Πξόγξακκα θαη νη πόξνη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ από ηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ  , νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 θαη ζπγθεθξηκέλα από ηνλ 

Κ.Α. 02.00.6736.005  ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλν, σο έμνδν ην 

πνζό ησλ 29.520,00€  

3.2. Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 

εηθνζηηεζζέξσλ ρηιηάδσλ Δπξώ (24.000 €) πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. πνζνζηνύ 23%, 

αιιά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνβιεπόκελσλ από ην άξζξν 7 Τπ. Απ. ΚΑ 679/22-8-

1996 γεληθώλ εμόδσλ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ. Ο πξνϋπνινγηζκόο απηόο θαιύπηεη δαπάλεο 

όπσο ακνηβέο πξνζσπηθνύ, εμνπιηζκό, κεηαθηλήζεηο, αλαιώζηκα, ινηπά έμνδα θαη όπνηα 
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άιιε δαπάλε θξίλεη ν επηζηεκνληθώο ππεύζπλνο απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Υξεκαηνδόηεζε 

Ζ ρξεκαηνδόηεζε ζα θαηαβιεζεί ζην ζπκβαιιόκελν Α.Π.Θ. ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηελ 

πξόνδν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζύκθσλα κε ην εμήο ρξνλνδηάγξακκα : 

Α. 15% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ, ήηνη 3600 € πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ, κε ηελ ππνγξαθή 

ηεο παξνύζεο ζύκβαζεο. 

Β. 50% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ, ήηνη 12000 € πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ, κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο Β΄ θάζεο ηνπ έξγνπ. 

Γ. 35% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ, ήηνη 8400 € πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ, κε ηελ ηειηθή 

παξάδνζε ηνπ έξγνπ.  

       Ζ δηαρείξηζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη κε επζύλε ηνπ Δηδηθνύ 

Λνγαξηαζκνύ ηνπ Α.Π.Θ.. Σα παξαπάλσ ρξεκαηηθά πνζά ζα θαηαβάιινληαη ζηνλ ππ’ αξηζ. 

5202-002079-917 ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό πνπ ηεξεί ε Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο  ζηελ Σξάπεδα 

Πεηξαηώο, ππνθαηάζηεκα Αγγειάθε αξ. 18, Θεζζαινλίθε θαη ζύκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή 

Απόθαζε ΚΑ/679/22-8-1996.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Πεξηγξαθή εξγαζηώλ πνπ αλαιακβάλεη ην Α.Π.Θ. (Δπηηξνπή Δξεπλώλ) 

 Να εξεπλεζεί, θαηαγξαθεί, ηεθκεξησζεί θαη κειεηεζεί ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη 

λα γίλεη πξόηαζε γηα θαζέλα από ηα πθηζηάκελα παξαδνζηαθά θηίζκαηα ησλ 

δεκνηηθώλ ελνηήησλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ Γηθηύνπ ηνπηθώλ 

κνπζείσλ ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ.  

 Να πξνηαζνύλ γηα θάζε θηίξην μερσξηζηά ε βέιηηζηε κνπζεηνινγηθή νξγάλσζε, νη 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ ηερληθνύ εμνπιηζκνύ θαη νη 

επηβεβιεκέλεο εξγαζίεο δηακόξθσζεο – αλαθαίληζεο ώζηε λα ζπκκεηάζρνπλ ζην 

Γίθηπν Σνπηθώλ Μνπζείσλ Γήκνπ Πνιπγύξνπ.  

 Οξηζηηθή Αξρηηεθηνληθή θαη κνπζεηνινγηθή Μειέηε, Σεύρε δεκνπξάηεζεο θαη 

Σερληθό Γειηίν γηα θάζε έλα από ηα πξνηεηλόκελα κνπζεία.  

Σν έξγν νινθιεξώλεηαη ζε ηξεηο (3) δηαθξηηέο θάζεηο: 

1
ε
 Φάζε: (Έξεπλα, θαηαγξαθή πθηζηακέλσλ θηηξίσλ θαη ζπιινγώλ)   

 Έξεπλα, θαηαγξαθή, ηεθκεξίσζε πθηζηάκελσλ παξαδνζηαθώλ θηηξίσλ θαη 

ζπιινγώλ ησλ δεκνηηθώλ ελνηήησλ Γήκνπ Πνιπγύξνπ. 

Παραδοηέο 1
ης

 θάζης : Μελέηες ηεκμηρίωζης σθιζηαμένων κηιζμάηων και ζσλλογών .  

2
ε
 Φάζε: (Μειέηε πθηζηακέλσλ θηηξίσλ θαη ζπιινγώλ ηεθκεξίσζε , κνπζεηνινγηθή 

πξόηαζε θαη πξόηαζε επαλάρξεζεο). 

Πξόηαζε κνπζεηνινγηθήο αλάδεημεο ζπιινγώλ δεκνηηθώλ ελνηήησλ Γήκνπ Πνιπγύξνπ, 

κνπζεηνγξαθηθήο κειέηεο θαζώο θαη πξόηαζεο επαλάρξεζεο πθηζηακέλσλ θηηξίσλ. 

Παραδοηέο 2
ης

 θάζης : Μοσζειολογικές Μελέηες και πρόηαζη επαλάρξεζεο σθιζηαμένων 

κηιζμάηων. 

3
ε
   Φάζε: (Μειέηε Δθαξκνγήο γηα ην Γίθηπν Σνπηθώλ Μνπζείσλ ζε πθηζηάκελα 

παξαδνζηαθά θηίζκαηα  ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ) 

 Σεύρε Γεκνπξάηεζεο. 

 Σερληθό Γειηίν γηα θάζε έλα από ηα κνπζεία πνπ ζα πξνηαζνύλ. 

Παραδοηέο 3
ης

 θάζης : Φάκελος με Τεύτη Δημοπράηηζης και Τετνικά Δεληία για όλα ηα 

μοσζεία ποσ προηείνονηαι.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο 
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 Σν όιν Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα πξνβιέπεηαη λα νινθιεξσζεί κέζα ζε ηξεηο (3) 

κήλεο απ’ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ έξγνπ, πνπ σο ηέηνηα λνείηαη ε εκεξνκελία 

θαηάζεζεο ηεο α΄ δόζεο [πξνθαηαβνιή], απ’ ηνλ Γήκν Πνιπγύξνπ ζηνλ εηδηθό 

ινγαξηαζκό θνλδπιίσλ έξεπλαο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ ηνπ Α.Π.Θ. 

 ην ρξνλνδηάγξακκα απηό δελ ιακβάλνληαη ππόςε ηα ρξνληθά πεξηζώξηα εγθξίζεσλ 

ησλ δηαθόξσλ δηνηθεηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη θάζεσλ. Οη ρξόλνη απηνί πξνζκεηξώληαη 

απμεηηθά. 

 Σν  ρξνλνδηάγξακκα πεξηιακβάλεη ηξεηο [3] δηαθξηηέο, δηαδνρηθέο θάζεηο θαη 

δηαδηθαζηηθέο θάζεηο, πνπ αθνξνύλ ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

 Κάζε θάζε ηνπ έξγνπ, ππνβάιιεηαη απ’ ηνλ Δπηζηεκνληθό Τπεύζπλν ζηελ Κνηλή 

Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο εγγξάθσο θαη ε ζπλέρεηα ηεο επόκελεο θάζεο 

νξηζηηθνπνηείηαη πάιη εγγξάθσο. 

 Ζ Α΄ θάζε ζα δηαξθέζεη 1 κήλα, ε Β΄ θάζε 1 κήλεο θαη ε Γ’ θάζε 1 κήλα. 

 Όια ηα παξαδνηέα ησλ ηξηώλ [3] θάζεσλ ηνπ Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ, ζα ππνβιεζνύλ 

ζε δπν {2} αληίηππα ζε έληππε κνξθή θαη ςεθηαθή κνξθή.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο ηνπ έξγνπ 

Ο Δπηζηεκνληθά Τπεύζπλνο ηνπ έξγνπ από ηελ πιεπξά ηνπ Α.Π.Θ. είλαη ν Καζεγεηήο ηνπ 

Σκήκαηνο Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ ηνπ Α.Π.Θ., θ. Γεώξγηνο Καηζάγγεινο, ν 

νπνίνο θέξεη ηελ επζύλε γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ αλέιαβε ην 

Α.Π.Θ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

8.1. Ο Γήκνο Πνιπγύξνπ αλαιακβάλεη : 

α. Να ππνδείμεη ηα πθηζηάκελα παξαδνζηαθά θηίζκαηα πνπ ζα επηιεγνύλ γηα λα ζηεγαζηνύλ 

ηα Σνπηθά Μνπζεία ηνπ Γήκνπ.  

β. Να ζπλεξγάδεηαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο κε ηνλ άιιν ζπκβαιιόκελν ζηελ 

πινπνίεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ εξγαζηώλ θαη λα παξέρεη θάζε αλαγθαία βνήζεηα ζην 

πιαίζην ηνπ ξόινπ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνβιεπόκελσλ ζηε 

ζύκβαζε απηή. 

β. Να δηεπθνιύλεη ην πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο ζύκβαζεο, ζηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαηηήησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ. 

γ. Να κεηαβηβάζεη πξνο ην Α.Π.Θ. (Δπηηξνπή Δξεπλώλ), πνπ νξίδεηαη σο θνξέαο εθηέιεζεο, 

ηα πξνβιεπόκελα πνζά γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζηα 

άξζξα 3 θαη 4 ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.  

δ. Να νξίζεη δπν (2) εθπξόζσπνπο ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή 

παξαθνινύζεζεο ηεο ζύκβαζεο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνύζεο, ήηνη  

Σαθηηθά κέιε:  

 1) θ. Λαθξόο Αιέμαλδξνο θαη 2) Ενύλε ηέιια κε αλαπιεξσηέο ηνπο  

 1) θ. Υιηνύκε Αλδξέα θαη 2) θ. αξάληε Μαξία αληίζηνηρα. 

8.2. Σν Α.Π.Θ. (Δπηηξνπή Δξεπλώλ), πνπ νξίδεηαη σο θνξέαο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο ζύκβαζεο, αλαιακβάλεη : 

α. Σελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο, όπσο απηό πεξηγξάθεηαη 

ζηελ παξνύζα ζύκβαζε. 

β. Να δηαζέηεη γηα ην ζθνπό απηό ην αλαγθαίν πξνζσπηθό θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε 

εηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε αξηηόηεηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο. 

γ. Να νξίζεη έλα (1) εθπξόζσπό ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή 

παξαθνινύζεζεο ηεο ζύκβαζεο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνύζεο. 
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δ. Σελ ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο 

παξνύζεο. 

ε. Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο ν Γήκνο 

Πνιπγύξνπ ζα δηαζέζεη ζην Α.Π.Θ. (Δπηηξνπή Δξεπλώλ) ηε ρξεκαηνδόηεζε πνπ αλέξρεηαη 

ζην πνζό 24.000,00 €, πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Όξγαλν Παξαθνινύζεζεο ηεο ύκβαζεο 

9.1. Γηα ηελ παξαθνινύζεζε πινπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο απηήο ζπζηήλεηαη όξγαλν κε ηελ 

νλνκαζία « Κνηλή Δπηηξνπή  

Παξαθνινύζεζεο ». Ζ Κνηλή Δπηηξνπή απνηειείηαη από ηξία (3) κέιε, ηα νπνία νξίδνληαη σο 

εμήο : 

Γύν (2) κέιε νξίδνληαη από ην Γήκν Πνιπγύξνπ καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο θαη έλα (1) 

κέινο νξίδεηαη από ην Α.Π.Θ. καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.  

Ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, νη ζπκβαιιόκελνη θνξείο πξέπεη λα 

θνηλνπνηήζνπλ ακθίδξνκα ηα νξηδόκελα από απηνύο κέιε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινύζεζεο. 

9.2. Αληηθείκελν ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο είλαη ηα εμήο: 

α. Ζ παξαθνινύζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ όξσλ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο. 

β. Ζ ππνβνήζεζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο. 

γ. Ζ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

δ. Ζ επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ, ζρεηηθήο κε ηελ εξκελεία 

ησλ όξσλ ή ηελ εθαξκνγή ηεο. 

ε. Ζ παξαιαβή ησλ επηκέξνπο θάζεσλ θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαζηώλ ηεο ζύκβαζεο κεηά 

ηελ νινθιήξσζή ηνπο. 

ζη. Απνθαζίδεη γηα ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηεο ζύκβαζεο, αλάινγα κε ηελ πνξεία ηεο ζύκβαζεο. 

δ. Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε, κε αηηηνινγεκέλε θαη γξαπηή απόθαζε, ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο 

ηεο πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο απηήο.  

9.3. Ζ Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία όηαλ είλαη παξόληα θαη ηα ηξία (3) κέιε απηήο. Οη 

απνθάζεηο ηεο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο θαη ιακβάλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ 

κειώλ ηεο. 

9.4. Οη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο 

θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Γηαδηθαζία Παξαιαβήο Φάζεσλ θαη πλόινπ ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο 

10.1. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ έγθξηζε ησλ παξαδνηέσλ ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο νξίδεηαη ζε 

δέθα (10) εκέξεο από ηελ θαηάζεζή ηνπο γηα έγθξηζε ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή 

Παξαθνινύζεζεο.  

10.2. Δάλ ε Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο δηαπηζηώζεη ειιείςεηο, παξαιείςεηο ή 

αδπλακίεο ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ζα ζπληάμεη πξσηόθνιιν παξαηεξήζεσλ εληόο 

δέθα (10) εκεξώλ από ηελ παξάδνζε ηεο θάζε θάζεο. Ο θνξέαο εθηέιεζεο (Α.Π.Θ.) 

ππνρξενύηαη, εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπο, λα 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο, 

αλακνξθώλνληαο θαη παξαδίδνληαο ηηο θάζεηο ή ην ζύλνιν ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο 

αληίζηνηρα, αθνύ εληάμεη ηηο ππνδεηρζείζεο βειηηώζεηο ζε εληαίν θείκελν.  

10.3. ε πεξίπησζε παξόδνπ ηεο δεθαήκεξεο πξνζεζκίαο ρσξίο ηε ζύληαμε πξσηνθόιινπ 

παξαηεξήζεσλ από ηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο, ηόηε ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ ζα 

ζεσξνύληαη όηη έρνπλ αλεπηθύιαθηα παξαιεθζεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 
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Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο Πξνγξακκαηηθήο πκβάζεσο 

11.1. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο παξνύζαο πξνγξακκαηηθήο ζπκβάζεσο νξίδεηαη ζε ηξεηο (6) 

έμη από ηελ ππνγξαθή ηεο.  

11.2. Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο 

Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ηεο ζύκβαζεο, αλ απηό επηβάιιεηαη από ην 

ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο. 

11.3.  Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη η ημερομηνία καηάθεζης  ηης α' 

δόζης, ζηον ηραπεζικό λογαριαζμό ηης Επιηροπής Ερεσνών ηοσ Α.Π.Θ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Πνηληθέο ξήηξεο 

Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο 

Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο από νπνηνλδήπνηε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ, απηό ζα νθείιεη 

λα θαηαβάιεη ζην άιιν κέξνο ηηο θάησζη πνηληθέο ξήηξεο, νη νπνίεο ζπκθσλνύληαη σο 

εύινγεο θαη δίθαηεο: 

Γηα θάζε εκεξνινγηαθό κήλα ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πέξαηνο ησλ 

εξγαζηώλ εθ κέξνπο ηνπ ΑΠΘ, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνύζαο ύκβαζεο από 

ππαηηηόηεηά ηνπ, ην ΑΠΘ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ζηνλ  πξώην ζπκβαιιόκελν 

Πνηληθή Ρήηξα ίζε κε εθαηό  Δπξώ ( 100,00 €). 

Γηα θάζε εκεξνινγηαθό κήλα ππέξβαζεο ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηνπ ζπκβαηηθνύ 

ηηκήκαηνο εθ κέξνπο ηνπ πξώηνπ ζπκβαιινκέλνπ, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνύζαο 

ύκβαζεο, απηόο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζην ΑΠΘ Πνηληθή Ρήηξα ίζε κε  εθαηό  

Δπξώ (100,00€). 

Σν ζύλνιν ησλ παξαπάλσ Πνηληθώλ Ρεηξώλ γηα θαζπζηεξήζεηο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 

10% ηνπ πκβαηηθνύ Σηκήκαηνο.  

  

ΑΡΘΡΟ 13 

Πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα 

Σα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα επί ησλ παξαγόκελσλ απνηειεζκάησλ ηνπ παξόληνο 

πξνγξάκκαηνο αλήθνπλ, ζε θάζε πεξίπησζε, απνθιεηζηηθά ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλώλ ηνπ 

Α.Π.Θ. θαη ηα θπζηθά πξόζσπα ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ δεκηνπξγία 

ηνπο. Ο πξώηνο ζπκβαιιόκελνο έρεη σζηόζν ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο θαη 

ρξήζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ  θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαθέξεη 

ην όλνκα ηνπ Α.Π.Θ. θαη ηνπ επηζηεκνληθά ππεπζύλνπ ηνπ έξγνπ σο πλεπκαηηθνύ 

δεκηνπξγνύ ζε νπνηαδήπνηε δεκνζηνπνίεζε – αλαθνίλσζε απηώλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Σειηθέο δηαηάμεηο 

13.1. Κακία ηξνπνπνίεζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο δελ αλαγλσξίδεηαη ρσξίο απόθαζε 

ησλ εθπξνζώπσλ ησλ θνξέσλ πνπ ππνγξάθνπλ ηε ζύκβαζε, θαηόπηλ πξνεγνπκέλεο 

ζύκθσλεο γλώκεο - εηζήγεζεο πνπ ππνγξάθεηαη από ηα κέιε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινύζεζεο. 

13.2. Ζ κε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ή ε παξάιεηςε εθηέιεζεο ππνρξεώζεσλ από 

νπνηνδήπνηε ζπκβαιιόκελν κέξνο,  ε αλνρή θαηαζηάζεσλ αληηζέησλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πξνγξακκαηηθήο ζπκβάζεσο ή ε θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ πξνβιέπεη ε ζύκβαζε 

απηή από νπνηνδήπνηε ζπκβαιιόκελν κέξνο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ από δηθαηώκαηα ή απαιιαγή από ππνρξεώζεηο ηνπο ή αλαγλώξηζε 

δηθαησκάησλ ζηα ζπκβαιιόκελα κέξε πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη από ηελ πξνγξακκαηηθή απηή 

ύκβαζε. 
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ΑΡΘΡΟ 15 

Σνπηθή Αξκνδηόηεηα Γηθαζηεξίσλ 

Γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο ηπρόλ πξνθύςεη από ηελ παξνύζα ζύκβαζε, 

εθόζνλ δελ επηιπζεί ζπκβηβαζηηθά θαη κε θαιή πίζηε, απνθιεηζηηθά θαηά ηόπν αξκόδηα 

είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο.  

Απηά ζπκθώλεζαλ, ζπλνκνιόγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε θαη πξνο 

απόδεημή ηνπο ζπληάρζεθε ην παξόλ, ην νπνίν αθνύ αλαγλώζζεθε θαη ππνγξάθεθε, όπσο 

παξαθάησ, ηα ζπκβαιιόκελα κέξε έιαβαλ από έλα αληίγξαθν. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

Μειινληηθή ζπλεξγαζία 

Σα δύν κέξε επηθπιάζζνληαη κε λέα πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

εγθξηζέλησλ έξγσλ. 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

Για ηο Δήμο Πολσγύροσ                                             Για ηο Α.Π.Θ. 

Ο Δήμαρτος       Η Πρόεδρος ηης Επιηροπής  

                                                     Ερεσνών Α.Π.Θ. 

 

Αζηέριος Ζωγράθος                                        Καθ. Σοθία Κοσίδοσ – Ανδρέοσ 

     Ανηιπρύηανις 

 

Επιζηημονικά Υπεύθσνος 

ηοσ ερεσνηηικού Προγράμμαηος 

 

Καθ. Γεώργιος Καηζάγγελος 
 

Β) Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο αλσηέξσ 

Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 434/2011. 
 

Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ  Μ Δ Λ Ζ 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 31-10-2011 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΧΓΡΑΦΟ 
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