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Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
της 17/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα
Κυριακή και ώρα 12:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ
δημόσια συνεδρίαση (εξ αναβολής της υπ' αριθ. 15/15-11-2013 συνεδρίασης λόγω έλλειψης
απαρτίας) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ.
17/18.11.2013 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
Επίθετο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

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

ΑΠΟΝΤΕΣ :
Α/Α
Επίθετο

Α/
Α
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Επίθετο

Όνομα

Δημητριάδης
Σιμώνης
Λαφαζάνης
Σταμούδης
Καπλάνης
Πλιάκος
Πύρρος
Παρθενιώτης
Γκολόης

Χρήστος
Ιωάννης
Βασίλειος
Ελευθέριος
Θωμάς
Αστέριος
Ιωάννης
Νικόλαος
Γεώργιος

Όνομα

1

Δήμητσας

Δημήτριος

2

Βαγιωνάς

Αθανάσιος

3

Αβέρης

Αθανάσιος

4

Μπάτσιος

Αστέριος

5

Ευαγγελινός

Δημήτριος

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
παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης.

Αριθμός θέματος:1ο έκτακτο

Σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας
μεταξύ Δήμου Πολυγύρου και Π.Κ.Μ. -Π.Ε.Χ

Αριθμός Απόφασης :398
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το
1ο 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 για
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την Προγραμματική σύμβαση διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πολυγύρου και
Π.Κ.Μ. -Π.Ε.Χ».
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η διάθεση τεχνικών υπαλλήλων
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Π. Κ.Μ., για την
επίβλεψη των ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007- 2013, με
διευθύνουσα Υπηρεσία την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολύγυρου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της κατασκευής των έργων που βλέπεται όλοι στον
συνημμένο πίνακα 1 του Παραρτήματος, είναι 6.805.650,00 €.
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 την Π.Ε.Χ. 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 τον
Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χλιούμη Ανδρέα (Πολιτικός Μηχανικός) και την Δημοτική
Σύμβουλο κ. Στέλλα Ζούνη με αναπληρωτές τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο
Ζαγγίλα και τον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό αντίστοιχα».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει

Ομόφωνα

1.
Εγκρίνει την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης διαβαθμιδικής
συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πολυγύρου και Π.Κ.Μ. -Π.Ε.Χ.
2.
Ορίζει τακτικά μέλη του Δήμου Πολυγύρου στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 8
της Προγραμματικής σύμβασης τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χλιούμη Ανδρέα (Πολιτικός
Μηχανικός) και την Δημοτική Σύμβουλο κ. Στέλλα Ζούνη με αναπληρωτές τον Δημοτικό
Σύμβουλο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα και τον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό αντίστοιχα.
3.
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο εκπρόσωπο του
Δήμου για την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα περιέχει τα εξής:
1. Ο Δήμος Πολυγύρου, που εδρεύει στον Πολύγυρο Χαλκιδικής με Α.Φ.Μ. 998493345,
όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αστέριο Ζωγράφο, Δήμαρχο Πολυγύρου.
2. Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που
εδρεύει στο Διοικητήριο Πολύγυρο, Τ.Κ. 63100, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον
Αντιπεριφερειάρχη κ. Ιωάννη Γιώργο,
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010, (Πρόγραμμα Καλλικράτης)
3. Το άρθρο 1 «Ζητήματα αρμοδιοτήτων των άρθρων 94, 95 & 204 του Ν.
3852/2010» (ΦΕΚ 256/31.12.2012., τεύχος Α΄),
4. Την υπ΄ αριθμ. ……………………….. απόφαση του Περιφερ. Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Την υπ’ αριθ. 398/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πολυγύρου, συμφωνούνται και
γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Για την υλοποίηση των έργων συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ του Δήμου Πολυγύρου,
οι τίτλοι των οποίων φαίνονται στον συνημμένο πίνακα 1 του Παραρτήματος, ορίζονται επιβλέποντες
μηχανικοί οι εξής υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας
Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: α) Κος Χρήστος Κουτσός, Πολιτικός
Μηχανικός, β) Κος Αθανάσιος Μαναζής, Πολιτικός Μηχανικός και γ) ο Κος Αθανάσιος Ξεφτέρης,
Γεωλόγος υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Χαλκιδικής. Οι
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ανωτέρω υπάλληλοι επιλέγονται λόγω ειδικότητας σχετικών με την φύση των συγχρηματοδοτούμενων
έργων.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η διάθεση τεχνικών υπαλλήλων
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, για την επίβλεψη των ανωτέρω έργων με διευθύνουσα Υπηρεσία την Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Πολύγυρου.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
2.1. Ο Δήμος Πολυγύρου αναλαμβάνει:
Να παρέχει στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει
στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί της. Να παρέχει έγκαιρα στην Περιφερειακή Ενότητα
Χαλκιδικής την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν
την υλοποίηση του Έργου.
Να εξασφαλίζει τις δαπάνες για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των ανωτέρω υπαλλήλων, τόσο
για την μετάβαση του επί τόπου του έργου όσο και για τις συνεδριάσεις με τις αρμόδιες διαχειριστικές
αρχές.
Να ορίσει δύο (2) εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
2.2. H Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής αναλαμβάνει:
Την επίβλεψη των έργων συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ του Δήμου Πολυγύρου, οι τίτλοι
των οποίων φαίνονται στον συνημμένο πίνακα 1 του Παραρτήματος.
Να ορίσει τον εκπρόσωπό της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το
άρθρο 5 της παρούσας.
Σημειώνεται οτι: οι επιβλέποντες μηχανικοί της ΠΕΧ θα έχουν ρόλο και αρμοδιότητα μόνον όσον
αφορά το καθαρά τεχνικό αντικείμενο του έργου και την επίβλεψη που αφορά την εφαρμογή της
σύμβασης και την υλοποίηση του έργου.
Ο διοικητικός φάκελος του έργου με όλα τα έγγραφα και την αλληλογραφία, σχετικά με τις
διοικητικές πράξεις του έργου (όπως χρηματοοικονομικά στοιχεία, εγκρίσεις, διαβίβαση
αλληλογραφίας με άλλες υπηρεσίες και τον ανάδοχο, προωθήσεις εντολών πληρωμής, γενικότερη
οικονομική πορεία του έργου, τεχνικά δελτία κλπ) θα κρατείται στον Δήμο και θα διαχειρίζεται από
αρμόδιο τεχνικό η διοικητικό υπάλληλο που θα ορίζεται ειδικά για κάθε έργο. Οι τυχόν έλεγχοι που θα
γίνουν στην πορεία υλοποίησης του έργου ή και μετά την ολοκλήρωσή του θα αφορούν τον
επιβλέποντα μηχανικό μόνο στο καθαρά τεχνικό αντικείμενο και όχι στις λοιπές διαδικασίες ελέγχου
φακέλου του έργου που αφορά διοικητικές πράξεις, οικονομικά στοιχεία, χρηματοδοτήσεις και πορεία
αυτών κλπ.
ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης δεν περιλαμβάνει αμοιβή για την
Π.Ε.Χ.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την
περαίωση του τελευταίου προς εκτέλεση έργου.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την
επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τον Πολύγυρο Χαλκιδικής.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :
Δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Πολύγύρου, με τους αναπληρωτές τους. Ένας εκ των
εκπροσώπων του Δήμου Πολυγύρου ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής. Έναν (1) εκπρόσωπο της
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής με τον αναπληρωτή του.
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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 σύμβασης, 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 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 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση
αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως.
Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που
θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το
ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί,
κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει
ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .
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.
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής,
θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 6
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με
κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών έπειτα από αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο
μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την 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 σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη
των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δύο (2) αντίτυπα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Περιφερειακή Ενότητα
Χαλκιδικής

Για το Δήμο Πολυγύρου
Αστέριος Ζωγράφος
Δήμαρχος Πολυγύρου

Ιωάννης Γιώργος
Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 398/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 25-11-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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