ΑΔΑ: ΒΕΧΩΩΞΜ-7ΕΙ
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
της 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι έξι (26) του μηνός Απριλίου του έτους 2013, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου,
ύστερα από την με αριθ. 6/22.4.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ.
Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Επίθετο
Ζαγγίλας
Πλιάκος
Βορδός
Χλιούμης
Λιόντας
Σαράντη
Ζούνη
Λακρός
Σοφοτάσιος
Βουλγαράκης
Κοντογιώργης
Κυριάκου
Μπογδάνος

Όνομα
Δημήτριος
Αστέριος
Χρήστος
Ανδρέας
Γεώργιος
Μαρία
Στέλλα
Αλέξανδρος
Χρήστος
Χρυσόστομος
Δημήτριος
Ιφιγένεια
Κων/νος

Α/Α
14
15
16
17
18
19
20
21

ΑΠΟΝΤΕΣ :
1
Δήμητσας

Δημήτριος

2

Γκλάβας

Γεώργιος

3

Ευαγγελινός

Δημήτριος

4

Βαγιωνάς

Αθανάσιος

5

Καπλάνης

Θωμάς

6

Παρθενιώτης

Νικόλαος

Επίθετο
Αβέρης
Δημητριάδης
Σιμώνης
Πύρρος
Σταμούδης
Λαφαζάνης
Μπάτσιος
Γκολόης

Όνομα
Αθανάσιος
Χρήστος
Ιωάννης
Ιωάννης
Ελευθέριος
Βασίλειος
Αστέριος
Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την
τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και
δεν παραβρέθηκε κανείς.
Αριθμός
έκτακτο

θέματος:

14ο

Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση
ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “ Ορθολογική
διαχείριση οργανικών αποβλήτων του Δήμου
Πολυγύρου”

Αριθμός Απόφασης : 160
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το
14ο έκτακτο θέμα, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος
και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος
έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος τόνισε τα εξής :« Παρακαλώ να συζητήσουμε και
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την Προγραμματική σύμβαση με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για την
εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος, με τίτλο «Ορθολογική διαχείριση οργανικών
αποβλήτων του δήμου Πολυγύρου». Σκοπός της είναι η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των
κατοίκων και στοχευμένων κοινωνικών και επιχειρηματικών ομάδων (σχολεία, εστιατόρια και
ξενοδοχεία του δήμου) σχετικά με την κομποστοποίηση των οργανικών τους αποβλήτων
όπως επίσης και την ανακύκλωση απορριμμάτων και μαγειρικών ελαίων.
Βγήκε πρόσκληση από τον Δήμο για υποβολή αιτήσεων από πολίτες του δήμου μας
που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν δωρεάν κάδους κομποστοποίησης και ήδη φτάσαμε στις
180 αιτήσεις. Θα υπάρξει ενημερωτικό σεμινάριο για την ορθή χρήση των κάδων αυτών, οι
οποίοι στην ουσία θα δημιουργούν λίπασμα. Θα ανοιχτεί το πρόγραμμα και στις σχολικές
κοινότητες.
Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € συν Φ.Π.Α. για τις περιοχές
Πολυγύρου, Γαλάτιστας, Παλαιόχωρας και Ορμύλιας,
Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης αυτής συστήνεται όργανο με την
ονομασία « Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης». Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3)
μέλη. Δύο (2) μέλη ορίζονται από το Δήμο Πολυγύρου μαζί με τους αναπληρωτές τους και
ένα (1) μέλος από το Α.Π.Θ. μαζί με τον αναπληρωτή του.
Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να
κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης, οπότε εμείς ορίζουμε για τον Δήμο Πολυγύρου ως τακτικά μέλη τους
δημοτικούς συμβούλους κ.κ Λακρό Αλέξανδρο και Σιμώνη Ιωάννη, με αναπληρωματικά
μέλη την δημοτική σύμβουλο κ. Σαράντη Μαρία και τον δημοτικό Σύμβουλο κ. Ελευθέριο
Σταμούδη”.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το άρθρο 100 του
Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει
1.

Ομόφωνα

2.

Εγκρίνει την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για την για την
εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Ορθολογική διαχείριση
οργανικών αποβλήτων του Δήμου Πολυγύρου”
Ορίζει τακτικά μέλη του Δήμου Πολυγύρου στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 8
της Προγραμματικής σύμβασης τους δημοτικούς συμβούλους κ.κ Λακρό
Αλέξανδρο και Σιμώνη Ιωάννη, με αναπληρωματικά μέλη την δημοτική
σύμβουλο κ. Σαράντη Μαρία και τον δημοτικό Σύμβουλο κ. Ελευθέριο
Σταμούδη.
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο εκπρόσωπο του
Δήμου για την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα περιέχει τα εξής:

3.

1. Ο Δήμος Πολυγύρου, που εδρεύει στον Πολύγυρο, οδός Πολυτεχνείου 50, ΑΦΜ
998493345, ΔΟΥ Πολυγύρου, και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχό του, κ.
Αστέριο Ζωγράφο,
2. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης
Κονδυλίων Έρευνας, που εδρεύει στη Θεσ/νίκη και εκπροσωπείται νόμιμα από την
Αντιπρύτανη και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, καθηγήτρια κ. Σοφία Κουίδου –
Ανδρέου, που στο εξής δε θα καλείται χάριν συντομίας Α.Π.Θ.,
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις :
α) του άρθρου 100 του N.3852/10
2

ΑΔΑ: ΒΕΧΩΩΞΜ-7ΕΙ
β) της Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως Β1/819/88, όπως τροποποιήθηκε και
αντικαταστάθηκε από την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679/96, Φ.Ε.Κ. Β΄ 826/96, και
γ) την υπ’ αριθ. 160 /2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου
δ) την υπ’ αριθ. 238/2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου
Πολυγύρου, με ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΩΞΜ-5Κ8
συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα :
ΑΡΘΡΟ 1
Νομική Βάση και Περιεχόμενο της Σύμβασης
1.1. Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του
άρθρου 100 του N.3852/10,
1.2. Η σύμβαση αυτή περιέχει δεκαπέντε (15) άρθρα που αναφέρονται αντίστοιχα στα
εξής :
α. Νομική βάση και περιεχόμενο της σύμβασης
β. Προοίμιο - Αντικείμενο της σύμβασης
γ. Πόροι - προϋπολογισμός
δ. Χρηματοδότηση
ε. Περιγραφή των εργασιών που αναλαμβάνει το Α.Π.Θ.
στ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
ζ. Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου
η. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
θ. Όργανο Παρακολούθησης εφαρμογής της Σύμβασης
ι. Διαδικασία Παραλαβής Φάσεων και Συνόλου της ερευνητικής εργασίας
ια. Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Συμβάσεως
ιβ. Ποινικές ρήτρες
ιγ. Πνευματικά δικαιώματα
ιδ. Τελικές διατάξεις
ιε. Τοπική Αρμοδιότητα Δικαστηρίων
1. ΑΡΘΡΟ 2
2. Προοίμιο -Αντικείμενο της σύμβασης
2.1. Ο πρώτος συμβαλλόμενος, ήτοι ο Δήμος Πολυγύρου, αναθέτει στο δεύτερο
συμβαλλόμενο της παρούσης, ήτοι το Α.Π.Θ. (Ειδικός Λογαριασμός), την εκπόνηση
ερευνητικού προγράμματος, με τίτλο «Ορθολογική διαχείριση οργανικών αποβλήτων
του δήμου Πολυγύρου».
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή της απαιτούμενης επιστημονικής γνώσης
και τεχνογνωσίας με σκοπό την ανάπτυξη των δικτύων ανακύκλωσης και την σωστή
αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, για την διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση των
δράσεων εναλλακτικής ορθολογικής διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων του
Δήμου.
2.2. Για την ταχύτερη δυνατή και επιστημονικά αρτιότερη εκπόνηση του ανωτέρω
διερευνητικού προγράμματος, τα ως άνω συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν τη βούλησή
τους για συνεργασία, με βάση τους όρους της σύμβασης αυτής.
2.3 Ειδικότερα, το αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης
περιλαμβάνει τα παρακάτω πακέτα εργασίας:
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1.
Υποστήριξη από το ΑΠΘ της διαδικασίας προμήθειας από τον δήμο Πολυγύρου
και διανομής στα νοικοκυριά του κάδων οικιακής κομποστοποίησης.
2.
Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των κατοίκων για την οικιακή κομποστοποίηση
οργανικών απορριμμάτων όπως επίσης και την ανακύκλωση απορριμμάτων και
μαγειρικών ελαίων.
3. Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση στοχευμένων κοινωνικών και επιχειρηματικών
ομάδων (σχολεία, εστιατόρια και ξενοδοχεία του δήμου) σχετικά με την
κομποστοποίηση των οργανικών τους αποβλήτων όπως επίσης και την ανακύκλωση
απορριμμάτων και μαγειρικών ελαίων.
4. Αξιολόγηση των δράσεων της οικιακής κομποστοποίησης από νοικοκυριά και
στοχευμένες επιχειρηματικές και κοινωνικές ομάδες.
5. Παρακολούθηση της διαδικασίας κομποστοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 3
Πόροι - Προϋπολογισμός
3.1. Το Πρόγραμμα και οι πόροι για την υλοποίησή του θα χρηματοδοτηθούν από
τον ΚΑ. 02.00.6736.007 προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2013, στον οποίο είναι
εγγεγραμμένο, ως έξοδο το ποσό των 24.600,00, σύμφωνα και με την υπ’ αριθ.
82/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
3.2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των είκοσι
χιλιάδων Ευρώ (20.000,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., αλλά
συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων από το άρθρο 7 Υπ. Απ. ΚΑ 679/22-81996 γενικών εξόδων της Επιτροπής Ερευνών. Ο προϋπολογισμός αυτός καλύπτει
δαπάνες όπως αμοιβές προσωπικού, εξοπλισμό, μετακινήσεις, αναλώσιμα, λοιπά έξοδα
και όποια άλλη δαπάνη κρίνει ο επιστημονικώς υπεύθυνος απαραίτητη για την
υλοποίηση του προγράμματος.
ΑΡΘΡΟ 4
Χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση θα καταβληθεί στο συμβαλλόμενο Α.Π.Θ. τμηματικά, ανάλογα με
την πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος, σύμφωνα με το εξής χρονοδιάγραμμα :
Α. 50% του συνολικού ποσού, ήτοι 10.000,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, με την
υπογραφή της παρούσης σύμβασης.
Β. 20% του συνολικού ποσού, ήτοι 4.000,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, με την
ολοκλήρωση της Α΄ φάσης του έργου.
Γ. 20% του συνολικού ποσού, ήτοι 4.000,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, με την
ολοκλήρωση της Β΄ φάσης του έργου.
Δ. 10% του συνολικού ποσού, ήτοι 2.000,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ με την
ολοκλήρωση της Γ΄ φάσης του έργου.
Η διαχείριση της χρηματοδότησης του προγράμματος θα γίνει με ευθύνη του
Ειδικού Λογαριασμού του Α.Π.Θ.. Τα παραπάνω χρηματικά ποσά θα καταβάλλονται
στον υπ’ αριθ. 5202-002079-917 τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Ειδικός
Λογαριασμός στην Τράπεζα Πειραιώς, υποκατάστημα Αγγελάκη αρ. 18, Θεσσαλονίκη
και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/22-8-1996.
ΑΡΘΡΟ 5
Περιγραφή εργασιών που αναλαμβάνει το Α.Π.Θ. (Ειδικός Λογαριασμός)
Το περιεχόμενο της σύμβασης ορίζεται από τα πακέτα εργασίας και τα παραδοτέα που
αντιστοιχούν σε αυτά.
Η υποβολή των παραδοτέων κάθε πακέτου εργασίας θα γίνεται με αίτηση του
Αναδόχου που την καταθέτει στο πρωτόκολλο του Δήμου.
4
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Ειδικότερα, τα παραδοτέα ανά πακέτο εργασίας αποτυπώνονται στους παρακάτω
πίνακες:

Πακέτο εργασίας

Παραδοτέο
τεχνική

έκθεση

Ποσότητα

1. Υποστήριξη από το ΑΠΘ της
διαδικασίας προμήθειας από τον
δήμοΠολυγύρου και διανομής στα
νοικοκυριά του κάδων οικιακής
κομποστοποίησης.

Μελέτη –
προμήθειας.

της 1

2. Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των
κατοίκων
για
την
οικιακή
κομποστοποίηση
οργανικών
απορριμμάτων όπως επίσης και την
ανακύκλωση απορριμμάτων και
μαγειρικών ελαίων.

Έκθεση αναφοράς με καταγραφή 1
οικιακών διευθύνσεων (ταχυδρομική
διεύθυνση, αριθμός, ΤΚ, Δημοτική
Ενότητα) των κατοίκων στους οποίους
έγινε ενημέρωση-ευαισθητοποίηση με
τα αντίστοιχα στοιχεία (ημερομηνία, 5
παρατηρήσεις).

1
Βάση
δεδομένων
με
τους
διανεμημένους κάδους και τα στοιχεία
των κατόχων τους.

Διεξαγωγή
σεμιναρίων επίδειξης
χρήσης του κάδου κομποστοποίησης
και
παροχή οδηγιών για
τη
διαδικασία της κομποστοποίησης.
3.
Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση
στοχευμένων
κοινωνικών
και
επιχειρηματικών ομάδων (σχολεία,
εστιατόρια και ξενοδοχεία του
δήμου)
σχετικά
με
την
κομποστοποίηση των οργανικών
τους αποβλήτων όπως επίσης και την
ανακύκλωση απορριμμάτων και
μαγειρικών ελαίων.

Έκθεση αναφοράς με καταγραφή εξω- 1
οικιακών διευθύνσεων (ταχυδρομική
διεύθυνση, αριθμός, ΤΚ, Δημοτική
Ενότητα) από εστιατόρια, ξενοδοχεία
και σχολεία του δήμου όπου έγινε
ενημέρωση-ευαισθητοποίηση με τα
αντίστοιχα στοιχεία (ημερομηνία, 5
παρατηρήσεις).
Διεξαγωγή
σεμιναρίων επίδειξης
χρήσης του κάδου κομποστοποίησης
και
παροχή οδηγιών για
τη
διαδικασία της κομποστοποίησης.

4. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Ερωτηματολόγιο
των
δράσεων
οικιακής
κομποστοποίησης από νοικοκυριά
και εστιατόρια, ξενοδοχεία και
σχολεία του δήμου.
Συμπλήρωση ερωτηματολογίων.

1

1

Έκθεση εξαγωγής αποτελεσμάτων – 1
στατιστικών στοιχείων της έρευνας με
την μέθοδο του ερωτηματολογίου που
αξιολογεί την συμμετοχή, την
ικανοποίηση και παρουσιάζει τις
προτάσεις των νοικοκυριών του δήμου
Πολυγύρου για τις δράσεις της
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οικιακής κομποστοποίησης και της
εναλλακτικής διαχείρισης οργανικών
αποβλήτων
5. Παρακολούθηση της διαδικασίας Ημερολόγια και φύλλα επισκέψεων σε 100
κομποστοποίησης. Επισκέψεις σε νοικοκυριά, εστιατόρια και ξενοδοχεία
νοικοκυριά,
εστιατόρια
και του δήμου Πολυγύρου.
ξενοδοχεία του δήμου Πολυγύρου.
6.
Μελέτη-επίβλεψη
συμπληρωματικών
δράσεων
υποστήριξης
της
εναλλακτικής
διαχείρισης οργανικών αποβλήτων
του δήμου

Κατάστρωση
και
αξιολόγηση 1
σεναρίων
κομποστοποίησης
της
γειτονιάς και κεντρικής δημοτικής
κομποστοποίησης αστικών οργανικών
στερεών αποβλήτων του δήμου.
Παρακολούθηση-υποστήριξη
της
υλοποίησης
του
επικρατέστερου
σεναρίου.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός κονδυλίων έρευνας
υποβάλλει πλήρη αντίγραφα (σχέδια, κείμενα κ.τ.λ. και διαφάνειες, εφόσον ζητηθεί από
τον Δήμο Πολυγύρου) των παραδοτέων.
Όλα τα παραδοτέα υπογράφονται και σφραγίζονται. Κάθε πακέτο εργασίας υποβάλλεται
σε δύο (2) αντίτυπα και παραδίδεται και σε ηλεκτρονικό αρχείο.
ΑΡΘΡΟ 6
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Οι ενέργειες οι οποίες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το εδάφιο 1.2
της Προγραμματικής αυτής Σύμβασης κλιμακώνονται χρονικά σε φάσεις, ως εξής:
 1η φάση: ολοκλήρωση του πακέτου εργασίας 1, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο
2 της παρούσης, το αργότερο μέχρι 2 μήνες από την έναρξη της προγραμματικής
 2η φάση: ολοκλήρωση των πακέτων εργασίας 2 και 3, όπως αυτό
περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσης, το αργότερο μέχρι 6 μήνες από την
έναρξη της προγραμματικής
 3η φάση: ολοκλήρωση των πακέτων εργασίας 4 και 5, όπως αυτό περιγράφονται στο
άρθρο 2 της παρούσης, το αργότερο μέχρι 9 μήνες από την έναρξη της προγραμματικής
ΑΡΘΡΟ 7
Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του Α.Π.Θ. είναι
ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ., κ.
Αβραάμ Καραγιαννίδης, ο οποίος φέρει την ευθύνη για την ποιοτική και ποσοτική
εκτέλεση του έργου που ανέλαβε το Α.Π.Θ.
ΑΡΘΡΟ 8
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
8.1. Ο Δήμος Πολυγύρου
αναλαμβάνει :
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α. Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τον άλλο συμβαλλόμενο στην
υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο
πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων
στη σύμβαση αυτή.
β. Να διευκολύνει το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου
της σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραιτήτων στοιχείων και πληροφοριών.
γ. Να μεταβιβάσει προς το Α.Π.Θ. (Ειδικός Λογαριασμός), που ορίζεται ως φορέας
εκτέλεσης, τα προβλεπόμενα ποσά για την υλοποίηση των έργων, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 της παρούσας σύμβασης.
δ. Να ορίσει δύο (2) εκπροσώπους του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή
παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 9 της παρούσης.
8.2. Το Α.Π.Θ. (Ειδικός Λογαριασμός ), που ορίζεται ως φορέας εκτέλεσης του
αντικειμένου της σύμβασης, αναλαμβάνει :
α. Την υποχρέωση να υλοποιήσει το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται
στην παρούσα σύμβαση.
β. Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό και να συνεργάζεται με
ειδικευμένους επιστήμονες, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα στην υλοποίηση
του αντικειμένου της σύμβασης.
γ. Να ορίσει ένα (1) εκπρόσωπό του για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή
παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 9 της παρούσης.
δ. Την ενημέρωση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 9 της
παρούσης.
ε. Ρητά συμφωνείται ότι για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης ο Δήμος
Πολυγύρου θα διαθέσει στο Α.Π.Θ. (Ειδικός Λογαριασμός) τη χρηματοδότηση που
ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00 €) πλέον του αναλογούντος
Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 9
Όργανο Παρακολούθησης της Σύμβασης
9.1. Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης αυτής συστήνεται όργανο με την
ονομασία « Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης». Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από
τρία (3) μέλη, τα οποία ορίζονται ως εξής :
Δύο (2) μέλη ορίζονται από το Δήμο Πολυγύρου μαζί με τους αναπληρωτές τους και
ένα (1) μέλος από το Α.Π.Θ. μαζί με τον αναπληρωτή του.
Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να
κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης.
9.2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι τα εξής:
α. Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης.
β. Η υποβοήθηση στην υλοποίηση του αντικειμένου της.
γ. Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος.
δ. Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την ερμηνεία
των όρων ή την εφαρμογή της.
ε. Η παραλαβή των επιμέρους φάσεων και του συνόλου των εργασιών της σύμβασης μετά
την ολοκλήρωσή τους.
στ. Αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των
αντικειμένων της σύμβασης, ανάλογα με την πορεία της σύμβασης.
ζ. Εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής διάρκειας
της προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.
9.3. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη αυτής. Οι
αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες και λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία
των μελών της.
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9.4. Οι λοιπές λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
καθορίζονται με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 10
Διαδικασία Παραλαβής Φάσεων και Συνόλου της ερευνητικής εργασίας
10.1. Η προθεσμία για την έγκριση των παραδοτέων της ερευνητικής εργασίας ορίζεται σε
δέκα (10) ημέρες από την κατάθεσή τους για έγκριση στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης.
10.2. Εάν η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή
αδυναμίες του ερευνητικού προγράμματος, θα συντάξει πρωτόκολλο παρατηρήσεων εντός
δέκα (10) ημερών από την παράδοση της κάθε φάσης. Ο φορέας εκτέλεσης (Α.Π.Θ.)
υποχρεούται, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους,
να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης,
αναμορφώνοντας και παραδίδοντας τις φάσεις ή το σύνολο της ερευνητικής εργασίας
αντίστοιχα, αφού εντάξει τις υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο κείμενο.
10.3. Σε περίπτωση παρόδου της δεκαήμερης προθεσμίας χωρίς τη σύνταξη πρωτοκόλλου
παρατηρήσεων από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, τότε τα παραδοτέα του έργου
θα θεωρούνται ότι έχουν ανεπιφύλακτα παραληφθεί.
ΑΡΘΡΟ 11
Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Συμβάσεως
11.1. Η συνολική διάρκεια της παρούσας προγραμματικής συμβάσεως ορίζεται σε εννέα
(9) μήνες από την υπογραφή της.
11.2. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης, αν αυτό επιβάλλεται από το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 12
Ποινικές ρήτρες
Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων μερών, αυτό θα οφείλει να καταβάλει
στο άλλο μέρος τις κάτωθι ποινικές ρήτρες, οι οποίες συμφωνούνται ως εύλογες και
δίκαιες:
Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος των εργασιών
εκ μέρους του ΑΠΘ, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας Σύμβασης από υπαιτιότητά
του, το ΑΠΘ έχει την υποχρέωση να καταβάλει στον πρώτο συμβαλλόμενο Ποινική
Ρήτρα ίση με εκατό Ευρώ ( 100,00 €).
Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπέρβασης της προθεσμίας καταβολής του συμβατικού
τιμήματος εκ μέρους του πρώτου συμβαλλομένου, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας
Σύμβασης, αυτός έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στο ΑΠΘ Ποινική Ρήτρα ίση με εκατό
Ευρώ (100,00 €).
Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών για καθυστερήσεις δεν μπορεί να υπερβεί το
10% του Συμβατικού Τιμήματος.
ΑΡΘΡΟ 13
Πνευματικά δικαιώματα
Τα πνευματικά δικαιώματα επί των παραγόμενων αποτελεσμάτων του παρόντος
προγράμματος ανήκουν, σε κάθε περίπτωση, αποκλειστικά στην Ειδικός
Λογαριασμός του Α.Π.Θ. και τα φυσικά πρόσωπα της ερευνητικής ομάδας που
συνέβαλαν στην δημιουργία τους. Ο πρώτος συμβαλλόμενος έχει ωστόσο το
αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και χρήσης των αποτελεσμάτων και
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παραδοτέων του έργου και είναι υποχρεωμένος να αναφέρει το όνομα του Α.Π.Θ. και
του επιστημονικά υπευθύνου του έργου ως πνευματικού δημιουργού σε οποιαδήποτε
δημοσιοποίηση – ανακοίνωση αυτών.
ΑΡΘΡΟ 14
Τελικές διατάξεις
13.1. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς
απόφαση των εκπροσώπων των φορέων που υπογράφουν τη σύμβαση, κατόπιν
προηγουμένης σύμφωνης γνώμης - εισήγησης που υπογράφεται από τα μέλη της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης.
13.2. Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη εκτέλεσης υποχρεώσεων από
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς τις διατάξεις της
προγραμματικής συμβάσεωςή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση
αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των
συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση
δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την προγραμματική
αυτή Σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 15
Τοπική Αρμοδιότητα Δικαστηρίων
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.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθησαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς
απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και υπογράφηκε, όπως
παρακάτω, τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν από ένα αντίγραφο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Δήμο Πολυγύρου
Ο Δήμαρχος
Αστέριος Ζωγράφος

Για το Α.Π.Θ.
Η Πρόεδρος της
Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.
καθ. Σοφία Κουίδου – Ανδρέου
Αντιπρύτανις

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος
του ερευνητικού Προγράμματος
Αναπλ. Καθηγητής Α. Καραγιαννίδης
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 160/2013
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 29 -4-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ

