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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                       

ΘΕΜΑ 3o  

«Έγκριση  για  την  τροποποίηση  της  υπ΄
αριθμ. 167/2016 απόφασης της 15ης/25-07-
2016  συνεδρίασης  Περιφερειακού
Συμβουλίου  με  θέμα  «Έγκριση  σύναψης
Προγραμματικής  Σύμβασης  για  την
υλοποίηση  του  έργου:  «Ανάπλαση
παιδικών  χαρών  Τοπικών  Κοινοτήτων
Δήμου  Νάουσας»,  ως  προς:  α)  Την
τροποποίηση άρθρων της από 15-11-2016
Προγραμματικής  Σύμβασης  του  έργου:
«Ανάπλαση  παιδικών  χαρών  Τοπικών
Κοινοτήτων  Δήμου  Νάουσας»  (σημείο  1
της  απόφασης)  β)  τον  ορισμό
εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του που
θα  συμμετέχει  στην  Τριμελή  Επιτροπή
Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της
προγραμματικής σύμβασης (σημείο 2 της
απόφασης) της Π.Ε. Ημαθίας.»

Αριθμ. Συνεδρίασης 1η/20-01-2020
Αριθμ. Απόφασης 4/2020

  Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 20 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ.
στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας  (Βασ.
Όλγας  198,  Θεσσαλονίκη),  συνήλθαν  σε  τακτική  συνεδρίαση  τα  μέλη  της  Επιτροπής
Ποιότητας  Ζωής  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  κατόπιν  της  με  αριθμ.  πρωτ.
34505(43)/16-01-2020  έγγραφης  πρόσκλησης  του  Προέδρου  της  Επιτροπής  κ.  Παρίση
Μπίλλια, προς όλα τα Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 16 Ιανουαρίου
2020  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  164  και  177  του  Ν.3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
        Από τα  δεκατέσσερα  (14) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση δεκατέσσερα (14) μέλη, έντεκα (11) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά.
                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
       ΠΡΟΕΔΡΟΣ         
2. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  (τακτικό μέλος)
3. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (τακτικό μέλος)
4. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος) 
5. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  (τακτικό μέλος) 
6. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τακτικό μέλος) 
7. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  (τακτικό μέλος)
8. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
9. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τακτικό μέλος) 
10. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό μέλος) 
11. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  (τακτικό μέλος) 
12.ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αναπληρωματικό μέλος)
13. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (αναπληρωματικό μέλος)
14. ΧΡΥΣΟΜΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  (αναπληρωματικό 
μέλος)

1. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (τακτικό 
μέλος)
2. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (τακτικό 
μέλος) 
3. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ((τακτικό μέλος)
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Χρέη  γραμματέα  εκτέλεσε  η  υπάλληλος  της  ΠΚΜ  Μυρωνίδου  Ελένη,  κλάδου  Π.Ε.
Γεωτεχνικών βαθμού Α.

Μετά  τη  διαπίστωση  απαρτίας,  ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  κήρυξε  την  έναρξη  της
συνεδρίασης.

Ο  Πρόεδρος  εκφώνησε  το  3ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  «Έγκριση  για  την
τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.  167/2016 απόφασης της 15ης/25-07-2016 συνεδρίασης
Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για
την υλοποίηση του έργου: «Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου
Νάουσας»,  ως  προς:  α)  Την  τροποποίηση  άρθρων  της  από  15-11-2016
Προγραμματικής  Σύμβασης  του  έργου:  «Ανάπλαση  παιδικών  χαρών  Τοπικών
Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας» (σημείο 1 της απόφασης) β) τον ορισμό εκπροσώπου με
τον  αναπληρωτή του που θα συμμετέχει  στην Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης
εκτέλεσης των όρων της προγραμματικής σύμβασης (σημείο 2 της απόφασης)  της
Π.Ε.  Ημαθίας.»  και  έδωσε  το  λόγο  στον  αρμόδιο  εισηγητή  κ.  Απ.  Νεστορόπουλο
Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Ημαθίας και τακτικό μέλος της Επιτροπής. . 

Ο  κ.  Νεστορόπουλος  έθεσε  υπόψη  της  Επιτροπής  την  αριθμ. πρωτ.
Φ2.1.7/15/779589(3033)/2019/16-01-2020  εισήγηση  του  Τμήματος  Έργων  Δομών
Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, της Γενικής Διεύθυνσης
Προγραμματισμού & Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία αναφέρει τα
εξής:

“Σας  υποβάλλουμε  Σχέδιο  τροποποίησης  των  άρθρων  της  από  15-11-2016  Προγραμματικής
Σύμβασης του έργου «Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας» μεταξύ της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Ημαθίας και του Δήμου Νάουσας και παρακαλούμε για την
έγκρισή του αφού λάβετε υπόψη σας τα εξής:

1.  Τις διατάξεις του Ν. 4412/05-08-2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ).»  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.   Τις  διατάξεις  του  Ν.3316/2005  «Ανάθεση  και  εκτέλεση  δημοσίων  συμβάσεων  εκπόνησης
μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

3.   Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  Αποκέντρωσης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010). όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.  Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α΄/31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα αρμοδιότητας των Περιφερειών, όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013
Υπουργείο  Εσωτερικών  του  τμ.  Γενικών  υποθέσεων  της  ΔΤΥ  της  Γενικής  Δ/νσης  της  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης) για τα όργανα που αποφασίζουν σε θέματα έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων των
Περιφερειών.

5.  Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 226Α/27-12-
2010)

6.   Τις  υπ΄  αρίθμ.  81320  και  77909/01-12-2016  αποφάσεις  του  Γενικού  Γραμματέα  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  -  Θράκης  (ΦΕΚ.  4302./τ.  Β΄/  30-12-2016),  με  τις  οποίες
εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ
226/τ. Α΄/ 27-12-2010).

7.  Την υπ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ οικ. 94 /11-01-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
περί  Ορισμού  Προϊσταμένων  και  Αναπληρωτών  Προϊσταμένων  σε  θέση  ευθύνης  της  Γενικής
Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

8.  Το υπ’ αριθμ.35568(192)/01-02-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού &
Υποδομών περί ορισμού αποφαινόμενων οργάνων για τις συμβάσεις έργων, μελετών-υπηρεσιών.

9.   Την  υπ΄αρίθμ.  οικ.  2482/03.09.2019  (ΦΕΚ  708/ΥΟΔΔ/09.09.2019  &  ΑΔΑ:6Υ0Σ7ΛΛ-ΠΚ3)
Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση
τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

10.   Την  υπ’  αριθμ.  οικ.  570607(7712)  με  ημερομηνία  12.09.2019  (ΦΕΚ  3475  /B'_16.9.19)
Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας
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Κεντρικής  Μακεδονίας  καθώς  και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

11.  Την υπ’ αριθμ. 602161(8148) με ημερομηνία 25.09.2019 (ΦΕΚ 3745/Β_10.10.2019 Απόφαση
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας  καθώς  και  παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων
πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»

12.  Την υπ' αριθμ. 169/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί "Σύσταση και εκλογή
μελών  των  Επιτροπών  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  του  άρθρου  164  του  Ν.3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει» με τη  οποία μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
των  Γενικών  Διευθύνσεων  Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας,  Εσωτερικής  Οργάνωσης  &
Λειτουργίας και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών

13.  Το έργο συγχρηματοδοτείται:
Α. Από τις πιστώσεις του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ

2019 της Π.Ε.  Ημαθίας μέχρι  το  ύψος των 180,000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) /
ΑΞΟΝΑΣ 1 – Περιβάλλον και Ποιότητα / ΜΕΤΡΟ 1.2 –Προστασία και ανάδειξη φυσικού και δομημένου
περιβάλλοντος  /  ΣΤΟΧΟΣ 1.2.2  –Προστασία,  ανάδειξη  και  αποκατάσταση  περιβάλλοντος  /  ΔΡΑΣΗ
1.2.2.1 – Έργα προστασίας και ανάδειξης περιβάλλοντος με α/α 2, κωδικό έργου 1221ΗΜΑ0021ΔΠ16
και A/A 1802 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πίστωσης έτους 2016 με αρ. πρωτ.  179723(1798)
(ΑΔΑ:6Γ3Κ7ΛΛ, ΑΔΑΜ: 16REQ004826896) που αφορούσε την ένταξη του έργου στο ΠΕΔ 2016, το
οποίο είχε κατά το έτος 2018  εγκεκριμένο προϋπολογισμό 200.000,00 € και  εγκεκριμένη πίστωση
150.000,00€    σύμφωνα  με  την  αρ.  251/2018  (συνεδρίαση  20η/26-11-2018)  Απόφαση  του
Περιφερειακού  Συμβουλίου  της  ΠΚΜ (ΑΔΑ:62ΥΥ7ΛΛ-986)  και  έχει  εκδοθεί  η  με  A/A 65  Απόφαση
Πολυετούς  Ανάληψης  Υποχρέωσης  Πίστωσης  έτους  2019  με   αρ.  πρωτ.  434(33)/2-01-2019
(ΑΔΑ:6ΜΔ97ΛΛ-ΖΡΤ, ΑΔΑΜ: 19REQ004298565) που καταχωρήθηκε με α/α 239 στο βιβλίο εγκρίσεων
και εντολών πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΚΜ  και

Β. Από πιστώσεις του Δήμου Νάουσας, για το υπόλοιπο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ύψους
20.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

14.  Την με αρ. 201/2016 (ΑΔΑ: Ω9ΒΜΩΚ0-86Σ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με
την  οποία  εγκρίνεται  η  σύναψη  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Νάουσας  και  Π.Ε.
Ημαθίας  για  την  εκτέλεση  του  έργου:  «Ανάπλαση  παιδικών  χαρών  Τοπικών  Κοινοτήτων  Δήμου
Νάουσας», η εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης στον Δήμαρχο Νάουσας
κ.  Νικόλαο  Κουτσογιάννη  και  ορίζεται  η  συγκρότηση  Κοινής  Επιτροπής  Παρακολούθησης  της
Προγραμματικής Σύμβασης.

15.  Την με αρ. 1293/12-07-2016 (ΑΔΑ: 6Ρ667ΛΛ-ΤΞΜ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της
Π.Κ.Μ.  με  την  οποία  εισηγείται  προς  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  για  την  έγκριση  της  σύναψης
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.Ε. Ημαθίας και Δήμου Νάουσας.

16.  Την με αρ. 167/25-07-2016 (ΑΔΑ: 6ΥΜΠ7ΛΛ-ΗΗ6) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με
την οποία εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.Ε. Ημαθίας και Δήμου Νάουσας, η
συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και η εξουσιοδότηση
για  την  υπογραφή  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  στον  Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε.  Ημαθίας,  κ.
Κωνσταντίνο Καλαϊτζίδη,  η οποία ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της με το με αρ. 55354/10-08-
2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

17.  Την από 15-11-2016 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Π.Ε. Ημαθίας και του
Δήμου Η.Π. Νάουσας του έργου: «Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας».

18.  Το με αρ. πρωτ. 17059/03-09-2018 έγγραφο του Δήμου Η.Π. Νάουσας προς την Υ.Τ.Ε.Π.Ε.
Ημαθίας με το οποίο υποβλήθηκε οριστικοποιημένη τεχνοοικονομική μελέτη του έργου του θέματος.

19.  Το υπ΄αριθμ. Φ2.3.1/15/1880/431280/19-10-2018 έγγραφο της Υ.Τ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας προς το
Δήμο Η.Π. Νάουσας, με το οποίο προτάθηκε το Σχέδιο τροποποίησης άρθρων της από 15-11-2016
Προγραμματικής Σύμβασης 

20.   Την  ορθή  επανάληψη  της  με  αρ.  412/2018  (ΑΔΑ  ΨΩΡΒΩΚ0)  Απόφασης  Δημοτικού
Συμβουλίου  Νάουσας  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  τροποποίηση  της  από  15-11-2016  υπογραφείσας
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Ημαθίας και του Δήμου Η.Π. Νάουσας, η οποία ελέγχθηκε
ως προς την νομιμότητα της με το με αρ. 13116/13-12-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας Θράκης.

21.  Το υπ’ αριθμ. 24961/17-12-2018 έγγραφο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας με
το οποίο κοινοποιήθηκε στην Υ.Τ.Ε Π.Ε Ημαθίας η απόφαση του Δ.Σ Νάουσας.

22.   Το υπ΄αριθμ.  Φ2.3.1/15/1880/646023(2755) /19-02-2019 έγγραφο της Υ.Τ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας
προς το Δήμο Η.Π. Νάουσας, με το οποίο προτάθηκε το δεύτερο Σχέδιο τροποποίησης άρθρων της από
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15-11-2016 Προγραμματικής Σύμβασης λόγω συγχρηματοδότησης του έργου από την Π.Κ.Μ. και το
Δήμο Νάουσας

23.  Την με αρ. 145/2019 (ΑΔΑ ΩΔΡΛΩΚ0-ΦΕΧ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με
την οποία εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση της από 15-11-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της Π.Ε. Ημαθίας και του Δήμου Η.Π. Νάουσας, η οποία ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της
με το με αρ. 2960/07-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

24.  Το υπ’ αριθμ. 7671/08-05-2019 έγγραφο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας με το
οποίο κοινοποιήθηκε στην Υ.Τ.Ε Π.Ε Ημαθίας η απόφαση του Δ.Σ Νάουσας

25.  Την με αριθμ. Πρωτ. Φ2.1.1/15/289615(1110)/23-05-2019 εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς
το Περιφερειακό συμβούλιο 

26.  Την με αρ. 306/2019 (ΑΔΑ ΩΥΧΞΩΚ0-039) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με την
οποία εγκρίθηκε α) η παράταση της διάρκειας της από 15-11-2016 Προγραμματικής Σύμβασης για την
εκτέλεση  του  έργου:  «Ανάπλαση  παιδικών  χαρών  Τοπικών  Κοινοτήτων  Δήμου  Νάουσας»  κατά  24
επιπλέον μήνες ήτοι έως 14 Νοεμβρίου 2021 και β) ο ορισμός αιρετού μέλους της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του.

27.  Το με αριθμ. Πρωτ. Οικ.18224/21-10-2019 έγγραφο του Δήμου Η.Π. Νάουσας με το οποίο
διαβιβάζει στην Π.Ε. Ημαθίας την υπ΄αριθμ. 306/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας και
μας γνωστοποιεί ότι  ο Δήμος Νάουσας έχει ήδη παραλάβει τις προμήθειες από τις δύο ομάδες της
¨προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών δήμου Νάουσας¨ από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του
Υπουργείου Εσωτερικών

28.  Τις Υπηρεσιακές ανάγκες Της Υ.Τ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας
Επειδή
1. Σύμφωνα με το άρθρο 9 “Μεταβατικές διατάξεις”, τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης

του έργου του θέματος υλοποιείται με κοινή απόφαση των συμβαλλομένων μερών της.
2. Στο μέρος 2 της υπ.αρ. 167/2016 απόφασης 15ης /25-07-2016 συνεδρίασης Περιφερειακού

Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση σύναψης  Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου:
«Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας». αναφέρεται ότι : «…..2.Ορίζει ως
εκπροσώπους  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  –  Π.Ε.  Ημαθίας  στην  Τριμελή  Επιτροπή
Παρακολούθησης  της  ανωτέρω  Προγραμματικής  τον  κο   Φωτόπουλο  Αλέξανδρο  Αναπληρωτή
Προϊστάμενο  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  Π.Ε.  Ημαθίας  με  αναπληρωτή  του  την  κα  Φανή
Παναγιωτίδου  Αναπληρώτρια  Προϊστάμενη  τμήματος  Δομών  Περιβάλλοντος  της  Δ/νσης  Τ.Ε.  Π.Ε.
Ημαθίας »

3. Για το τακτικό μέλος της κοινής επιτροπής παρακολούθησης των προγραμματικών συμβάσεων,
κο Φωτόπουλο Αλέξανδρο, έχει γίνει αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με την Διαπιστωτική
Πράξη με αρ. πρωτ. 126352(1174)/2-4-2018 του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας (ΦΕΚ 397Γ /2018).

4. Στην παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν.2690/99 αναφέρεται ότι: «…5. Το συλλογικό όργανο μπορεί
να  λειτουργήσει,  όχι  όμως  πέρα  από  ένα  τρίμηνο,  αν  κάποια  από  τα  μέλη  του  εκλείψουν  ή
αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον,
κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. …»

5. Προέκυψε η ανάγκη συγχρηματοδότησης του έργου από την Π.Κ.Μ. και το Δήμο Νάουσας
6. Η συνολική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση

παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας», σύμφωνα με το άρθρο 4 της Π.Σ. έχει οριστεί
σε 36 μήνες λήγει στις 14 Νοεμβρίου 2019 και 

7. Η σχετική μελέτη για την εκτέλεση του έργου είναι ώριμη, υπάρχουν όλες οι προβλεπόμενες
εγκρίσεις, υπάρχουν οι πιστώσεις για τη χρηματοδότηση του έργου και τέλος έχει γίνει η προμήθεια του
εξοπλισμού από το Δήμο Νάουσας 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την  τροποποίηση  της  υπ΄αριθμ.  167/2016  απόφασης,  της  15ης  /25-07-2016  συνεδρίασης

Περιφερειακού Συμβουλίου, με θέμα ’’Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση
του έργου: «Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας»’’ ύστερα από την οποία
συνάφθηκε στις  15-11-2016 η εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας / Π.Ε. Ημαθίας και του Δήμου Νάουσας,

 
Α. στο σημείο 1 της απόφασης, που αφορά το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς

τους  όρους  αυτής,  σύμφωνα  με  το  νέο  σχέδιο  τροποποίησης  άρθρων  της  από  15-11-2016
Προγραμματικής  Σύμβασης,  του  έργου:  «Ανάπλαση  παιδικών  χαρών  Τοπικών  Κοινοτήτων  Δήμου
Νάουσας», το οποίο επισυνάπτεται.
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Β. στο σημείο 2 της απόφασης, που αφορά τον ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του που
θα  συμμετέχει  στην  Τριμελή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  εκτέλεσης  των όρων της  προγραμματικής
σύμβασης ως εξής: 

«Τον ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του που θα συμμετέχει στην Τριμελή Επιτροπή
Παρακολούθησης  εκτέλεσης  των όρων της  προγραμματικής  σύμβασης  και  θα  είναι  ο  Τεμιρτζόγλου
Βασίλειος,  Αναπλ.  Προϊστάμενος τμήματος  Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδ/νσης Τ.Ε.  Π.Ε.
Ημαθίας ως τακτικό μέλος και Παπαδοπούλου Κατερίνα, Υπάλληλος του Τμ. Εργοταξίου της Υποδ/νσης
Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας ως αναπληρωματικό μέλος.»

Γ.  Την  παράταση  της  διάρκειας  της  από  15-11-2016  Προγραμματικής  Σύμβασης  του  έργου:
«Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας» κατά 24 επιπλέον μήνες ήτοι έως
14 Νοεμβρίου 2021.”

         Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη:

α) το άρθρο 164  του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου” όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει 

β)  την  αριθμ.7281/2019  (21-06-2019)  απόφαση  του  μονομελούς  Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης
Μαΐου 2019 και  την  ανάδειξη  του Περιφερειάρχη και  των τακτικών και  αναπληρωματικών
Περιφερειακών  Συμβούλων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  την  περίοδο
01.09.2019 έως 31.12.2023

γ)  την  αρ.169/2019  απόφαση  του  Π.Σ.Κ.Μ.  περί  “Σύστασης  και  εκλογής  μελών  των
Επιτροπών  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  του  άρθρου  164  του  Ν.  3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” .

δ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681552(482)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα
της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  “Ορισμού  Γραμματέα  και  αναπληρωτή
Γραμματέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”.

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθμ. 167/25-07-2016 (ΑΔΑ: 6ΥΜΠ7ΛΛ-ΗΗ6) απόφασης
του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
Π.Κ.Μ.  -  Π.Ε.  Ημαθίας  και  Δήμου  Νάουσας,  για  την  υλοποίηση  του  έργου  «Ανάπλαση
παιδικών  χαρών  Τοπικών  Κοινοτήτων  Δήμου  Νάουσας»,  ως  προς  τους  όρους  αυτής,
σύμφωνα  με  το  νέο  σχέδιο  τροποποίησης  άρθρων της  από 15-11-2016  Προγραμματικής
Σύμβασης  «Ανάπλαση  παιδικών  χαρών  Τοπικών  Κοινοτήτων  Δήμου  Νάουσας»,  το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.
Β.  Ορίζει  ως  εκπρόσωπους στην Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης των
όρων  της  ανωτέρω  προγραμματικής  σύμβασης,  τον  κ.  Τεμιρτζόγλου  Βασίλειο,  Αναπλ.
Προϊστάμενο τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ημαθίας,  με  αναπληρώτρια  την  κα  Παπαδοπούλου  Κατερίνα,  υπάλληλο  του  τμήματος
Εργοταξίου της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
Γ. Εγκρίνει την παράταση της αναφερόμενης προγραμματικής σύμβασης κατά 24 επιπλέον
μήνες ήτοι έως 14 Νοεμβρίου 2021. 
Δ.  Εγκρίνει  την  υπογραφή της  Τροποποιημένης  Προγραμματικής  Σύμβασης  από  τον
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας  Κωνσταντίνο Καλαϊτζίδη

Παρών ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Θ. Ιγνατιάδης.

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως:                    

                                                                                                       Ο Πρόεδρος  της
                                                                                            Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                                                                             Παρίσης Μπίλλιας 
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ΣΧΕΔΙΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 15-11-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΤΑΞΥ Π.Κ.Μ.-Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ Δ. ΝΑΟΥΣΑΣ
Για την εκτέλεση του έργου

«Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας» 

Άρθρο 1
Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η  υλοποίηση του έργου
«Ανάπλαση  παιδικών  χαρών  Τοπικών  Κοινοτήτων  Δήμου  Νάουσας»
προϋπολογισμού  200.000,00  € από  την  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας
Περιφερειακή  Ενότητα  Ημαθίας  η  οποία  θα  έχει  την  εποπτεία  της  εκτέλεσης  των
προβλεπόμενων  έργων  /ενεργειών  ως  συνόλου  και  τη  λήψη  αποφάσεων  για  κάθε
ζήτημα που τυχόν δε ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση.

Αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 1
Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση του έργου
«Ανάπλαση  παιδικών  χαρών  Τοπικών  Κοινοτήτων  Δήμου  Νάουσας»
προϋπολογισμού 200.000,00 €. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα η
Περιφερειακή  Ενότητα  Ημαθίας  η  οποία  θα  έχει  την  εποπτεία  της  εκτέλεσης  των
προβλεπόμενων έργων/ενεργειών ως συνόλου και τη λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα
που τυχόν δε ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση, θα διαθέσει τους απαραίτητους πόρους
για τη χρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους των εργασιών που προέρχονται από το
Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών.

Άρθρο2
Σκοπός  και  Περιεχόμενο του έργου

Σκοπός  του  έργου  για  την  εκτέλεση  του  οποίου  συνάπτεται  η  παρούσα
προγραμματική σύμβαση είναι η ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου
Νάουσας, σύμφωνα με την μελέτη που θα συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Νάουσας και θα θεωρηθεί και ελεγχθεί Από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Ημαθίας. 

Όλες οι εργασίες θα κατασκευασθούν σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του  έργου
και τις αντίστοιχες  ΕΤΕΠ όπως ισχύουν σήμερα.

Αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο2
Σκοπός  και  Περιεχόμενο του έργου

Σκοπός του έργου για την εκτέλεση του οποίου συνάπτεται η παρούσα προγραμματική
σύμβαση  είναι  η  ανάπλαση  παιδικών  χαρών  Τοπικών  Κοινοτήτων  Δήμου  Νάουσας,
σύμφωνα με τη μελέτη που θα συνταχθεί και θα θεωρηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Νάουσας. 
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Όλες οι εργασίες θα κατασκευασθούν σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του  έργου  και
τις αντίστοιχες  ΕΤΕΠ όπως ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 4
Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης - Διάρκεια Σύμβασης 

Α) Η συνολική διάρκεια της Προγραμματικής σύμβασης ορίζεται να είναι τριάντα έξι (36)
μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα παράτασης, ύστερα από εισήγηση της ΚΕΠ
του άρθρου 6 της παρούσας.

 Β)  Οι  συμβαλλόμενοι  συμφωνούν  σε  αναλυτικό  χρονοδιάγραμμα  εκτέλεσης  της
προγραμματικής σύμβασης με χρονική διάρκεια τριάντα έξι (36) μήνες το οποίο ξεκινά
με την υπογραφή της και αναλύεται ως εξής: 

- Υπογραφή της παρούσας, σύνταξη της μελέτης, έλεγχος και θεώρησή της
και προετοιμασία τευχών δημοπράτησης

- Δημοπράτηση και υπογραφή σύμβασης έργου 
- Εκτέλεση  εργασιών  εργολαβικής  σύμβασης  με  χρονοδιάγραμμα  έργου

εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες
- Διαδικασία Παράδοσης - Παραλαβής του έργου στο Δήμο Νάουσας
- Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου

Αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 4
Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης - Διάρκεια Σύμβασης 

Α) Η συνολική διάρκεια της Προγραμματικής σύμβασης ορίζεται να είναι τριάντα έξι (36)
μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα παράτασης, ύστερα από εισήγηση της ΚΕΠ
του άρθρου 6 της παρούσας.

 Β)  Οι  συμβαλλόμενοι  συμφωνούν  σε  αναλυτικό  χρονοδιάγραμμα  εκτέλεσης  της
προγραμματικής σύμβασης με χρονική διάρκεια τριάντα έξι (36) μήνες το οποίο ξεκινά
με την υπογραφή της και αναλύεται ως εξής: 

- Υπογραφή της παρούσας, σύνταξη της μελέτης, έλεγχος και θεώρησή της
και προετοιμασία τευχών δημοπράτησης

- Δημοπράτηση και υπογραφή σύμβασης έργου 
- Εκτέλεση  εργασιών  εργολαβικής  σύμβασης  με  χρονοδιάγραμμα  έργου

εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες
- Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου

Άρθρο 5
Πόροι – Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται  από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 της
Π.Ε. Ημαθίας,  / ΑΞΟΝΑΣ 1 – Προστασία Περιβάλλοντος και Βελτίωση Ποιότητας ζωής /
ΜΕΤΡΟ  1.2  –  Προστασία  και  ανάδειξη  φυσικού  και  δομημένου  περιβάλλοντος
(Διαχειριστικά  σχέδια  –  μελέτες  &  έργα  ερμηνείας  περιβάλλοντος  –  αποκατάσταση
περιβάλλοντος – χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός / ΣΤΟΧΟΣ 1.2.2 – Προστασία,
ανάδειξη  και  αποκατάσταση  περιβάλλοντος  /  ΔΡΑΣΗ  1.2.2.1  –  Έργα  προστασίας  και
ανάδειξης περιβάλλοντος με α/α 2, 1221ΗΜΑ0021ΔΠ16 και εγκεκριμένου προϋπολογισμού
200.000,00  €,  το  οποίο  εγκρίθηκε  με  την  αρ.  28/2016  (συνεδρίαση  5η/10-03-2016)
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Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ (ΑΔΑ:6ΨΠΞ7ΛΛ-ΑΛΝ) και έχει εκδοθεί η
με  A/A  1802  και  αρ.πρωτ.  179723(1798)  (ΑΔΑ:6Γ3Κ7ΛΛ,  ΑΔΑΜ:  16REQ004826896)
Απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  Διεύθυνσης  Διοικητικού  -  Οικονομικού  της  ΠΕ
Ημαθίας , θεωρημένη από την ΥΔΕ του νομού Ημαθίας

Οι πληρωμές των εργασιών θα γίνουν από την ΠΕ Ημαθίας, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.

Αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 5
Πόροι – Χρηματοδότηση

Η εκτέλεση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.) θα συγχρηματοδοτηθεί:

1. Από τις πιστώσεις  του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΤΟΥΣ  2019  της  Π.Ε.  Ημαθίας μέχρι  το  ύψος  των  180.000,00  €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) / ΑΞΟΝΑΣ 1 –Περιβάλλον και Ποιότητα /
ΜΕΤΡΟ 1.2 – Προστασία και  ανάδειξη φυσικού και  δομημένου περιβάλλοντος /
ΣΤΟΧΟΣ 1.2.2 – Προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση περιβάλλοντος / ΔΡΑΣΗ
1.2.2.1 – Έργα προστασίας και ανάδειξης περιβάλλοντος με α/α 2, κωδικό έργου
1221ΗΜΑ0021ΔΠ16  και  Α/Α  1802  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  Πίστωσης
έτους  2016  με  αρ.  πρωτ.  179723(1798)  (ΑΔΑ:  6Γ3Κ7ΛΛ,
ΑΔΑΜ:16REQ004826896) που αφορούσε την ένταξη του έργου στο ΠΕΔ 2016, το
οποίο  είχε  κατά  το  έτος  2018  εγκεκριμένο  προϋπολογισμό  200.000,00  €  και
εγκεκριμένη πίστωση 150.000,00 € σύμφωνα με την αρ. 251/2018 (συνεδρίαση
20η /26-11-2018)  Απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  της  ΠΚΜ
(ΑΔΑ:62ΥΥ7ΛΛ-986) και έχει εκδοθεί  η με Α/Α 65 Απόφαση Πολυετούς Ανάληψης
Υποχρέωσης  Πίστωσης  ‘ετους  2019  με  αρ.  πρωτ.  434(33)/2-01-2019  (ΑΔΑ:
6ΜΔ97ΛΛ-ΖΡΤ,  ΑΔΑΜ:  19REQ004298565)  που  καταχωρήθηκε  με  α/α  239  στο
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΚΜ και

2. Από  τις  πιστώσεις  του
Προγράμματος…………………………………………………………………………………  του  Δήμου
Νάουσας, για το υπόλοιπο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ύψους 20.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Οι πληρωμές των εργασιών, από την Π.Ε Ημαθίας, θα γίνονται τμηματικά, ανάλογα με
την πορεία των εργασιών, μετά από πιστοποίηση της Δ/νουσας υπηρεσίας του Δήμου και
σχετικό πρακτικό της (κοινής) Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης, για το ποσό των
180,000,00 € μέχρι εξαντλήσεως του και για το υπόλοιπο ποσό από το Δήμο Νάουσας.

Άρθρο 6
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

Για  την  παρακολούθηση  υλοποίησης  της  σύμβασης  αυτής  συνίσταται  όργανο  με  την
επωνυμία  «Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης»,  που  θα  αποκαλείται  στη  συνέχεια
«Επιτροπή». Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία ορίζονται ως εξής:

- Δύο (2) εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας :
1)Τον Κωνσταντίνο Καλαϊτζίδη, Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ημαθίας, με αναπληρωτή του
τον Θεόφιλο Τεληγιαννίδη Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Ημαθίας.
2)Τον Φωτόπουλο Αλέξανδρο, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
της ΠΕ Ημαθίας, με αναπληρωτή του την Παναγιωτίδου Φανή, αναπληρώτρια προϊσταμένη
του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας. 

- Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Νάουσας:
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Την  δημοτική  σύμβουλο  κ.  Τάκη  –  Τζέπου  Ελπίδα  (Νάντια)  με  αναπληρωτή  της  τον
δημοτικό σύμβουλο κ. Βαλσαμίδη Σταύρο

- Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας
Ημαθίας Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ημαθίας, με αναπληρωτή
του τον Θεόφιλο Τεληγιαννίδη Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Ημαθίας

Αντικείμενο  της  Επιτροπής  είναι  η  παρακολούθηση  της  τήρησης  των  όρων  της
Προγραμματικής Σύμβασης, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών,
σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της, η ρύθμιση λεπτομερειών
και διαδικαστικών θεμάτων αναγκαίων για την εφαρμογή των όρων της παρούσας. 

Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της. Το έργο της Επιτροπής θα διαρκέσει καθ’
όλη τη διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης, θα συνεδριάζει με την παρουσία
όλων των μελών της τακτικά δύο (2) φορές το χρόνο και έκτακτα όταν το ζητήσει ένας
από τους συμβαλλομένους φορείς.

Οι  λοιπές  λεπτομέρειες  για  την  λειτουργία  της  Κοινής  Επιτροπής  καθορίζονται  με
αποφάσεις της.

Αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 6
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

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.Ημαθίας,  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.
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Άρθρο 7
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων  

Ο Δήμος Νάουσας αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:  

1. Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας  -  Περιφερειακή  Ενότητα  Ημαθίας  και  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  της,
προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου και να παρέχει
κάθε αναγκαία βοήθεια στην κατεύθυνση αυτή. 

2. Να συντάξει τις σχετικές μελέτες σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
της Π.Ε.  Ημαθίας  και  να ορίσει  ένα τεχνικό  υπάλληλο που θα συμμετέχει  στην
Επίβλεψη.

3. Να εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις - εγκρίσεις - συναινέσεις από
συναρμόδιους φορείς.

4. Να επιτρέψει την κατασκευή του παραπάνω έργου   
5. Να διασφαλίσει τη λειτουργία και συντήρηση του έργου μετά την ολοκλήρωσή του. 
6. Να συνεργάζεται με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την ενημέρωσή του

κοινού. 
7. Να  ορίσει  τον  εκπρόσωπό  του  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  της

Σύμβασης. 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας αναλαμβάνει
τις εξής υποχρεώσεις:
 

8. Να αναλάβει την αρμοδιότητα του Φορέα Υλοποίησης του έργου
9. Τη χρηματοδότηση του έργου μέχρι του ποσού των 200.000,00 € σύμφωνα με το

εγκεκριμένο ΠΕΔ της ΠΕ Ημαθίας
10. Να συμμετέχει με τους εκπροσώπους της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

της Σύμβασης. 
11. Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που χρειάζονται για να εκτελεστεί το

έργο σύμφωνα  με την Εγκεκριμένη  Τεχνική Μελέτη,  ασκώντας τις παραπάνω
αρμοδιότητες  (έλεγχος  και  θεώρηση  της  μελέτης,  διαδικασίες  δημοπράτησης,
επιλογής αναδόχου, υπογραφής σύμβασης, επίβλεψη  κλπ)

12. Να προβεί στην παραλαβή (Προσωρινή και Οριστική) του έργου (Στην Επιτροπή θα
συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του Δήμου) 

Αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 7
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων  

Ο Δήμος Νάουσας αναλαμβάνει:
1. Την ωρίμανση του Έργου (σύνταξη / θεώρηση  μελετών και λήψη των απαιτούμενων

αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων)
2.  Τη σύνταξη / έγκριση των τευχών δημοπράτησης (διακήρυξη, συγγραφές υποχρεώσε-

ων)
3.  Τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου, σύμφωνα με τη νομοθεσία

Δημοσίων Συμβάσεων
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4. Την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έργου
5.  Τον ορισμό της Δ/νουσας Υπηρεσίας του Έργου (ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρε-

σιών του Δήμου Νάουσας), η οποία και θα ενημερώνει την επιτροπή του άρθρου 6, της
παρούσας, για την πορεία  του έργου.

6.  Την εκτέλεση του έργου/αντικειμένου της σύμβασης, που αναφέρεται στο άρθρο 1 της
παρούσας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων και τους κα-
νόνες της Τέχνης και της Επιστήμης

7. Τη συγχρηματοδότηση του έργου, με το ποσό των 20.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου
του  ΦΠΑ  24%)  από  τις  πιστώσεις  …………………………..
………………………………………………........................

8. Να επιτρέψει την κατασκευή του παραπάνω έργου στους χώρους των παιδικών χαρών
των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Νάουσας  κυριότητάς του

9. Να διαθέσει από δικούς της πόρους τον απαραίτητο απαιτούμενο εξοπλισμό των παιδι-
κών χαρών.

10.Να διασφαλίσει τη λειτουργία και συντήρηση του έργου μετά την ολοκλήρωσή του.
11. Την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα αυτής της

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

αναπληρωτές τους, στην Τριμελή ( κοινή ) Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Η Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Ημαθίας  αναλαμβάνει:
1.  Τη  συγχρηματοδότηση  του  έργου  μέχρι  του  ποσού  των  180.000,00  €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) από τις πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών
Δαπανών  (Τέλη  Μεταβίβασης  αυτοκινήτων)  έτους  2019  Περιφερειακής  Ενότητας
Ημαθίας

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

3. Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό της και τον αναπληρωτή του στην τριμελή Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της προγραμματικής σύμβασης.

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

Δήμου Νάουσας και του αναδόχου ορίζεται ότι:
● «Κύριος του έργου» είναι ο Δήμος Νάουσας
● «Φορέας κατασκευής» του έργου είναι ο Δήμος Νάουσας
● «Διευθύνουσα  Υπηρεσία»  του  έργου  είναι  η  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του

Δήμου Νάουσας
● «Προϊσταμένη  Αρχή»  του  έργου,  για  όλες  τις  προσυμβατικές  διαδικασίες,  είναι  η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας και  για όλες τις  μετασυμβατικές  διαδικασίες,
είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάουσας.

Άρθρο 9
Μεταβατικές  Διατάξεις

Καμιά τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς απόφαση των
συμβαλλομένων  μερών.  Κάθε  τροποποίηση  οφείλει  να  είναι  εντός  των  πλαισίων  των
συμφωνηθέντων στην παρούσα σύμβαση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του
Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) περί προγραμματικών συμβάσεων.

Αντικαθίσταται ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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Άρθρο 9
Μεταβατικές  Διατάξεις

Η τροποποίηση των όρων της παρούσας προγραμματικής  σύμβασης επιτρέπεται μόνο
με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών, μετά από  γνώμη της
Τριμελούς  Επιτροπής  Παρακολούθησης  και  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  δεν  προκαλείται
αύξηση του οικονομικού  αντικειμένου και τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου. Κατά τα
λοιπά  ισχύουν  οι  σχετικές  διατάξεις  του  Νόμου  3852/2010  (ΦΕΚ  Α΄87/2010)  περί
προγραμματικών συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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