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                                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ------------------------------------------------------------ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθµ. 14 

Αριθµ. Συνεδρίασης 14η/17.10.2019 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 119 

        
Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 17/10/2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13.00, συνήλθε σε 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, 
Βασ. Όλγας 198, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 
168/2019 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-ΚΑΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 638726 
(366)/11-10-2019 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 213 
του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
        
      Παρόντες: 
1. Πάλλας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος 
2. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος 
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
4. Γούλα Όλγα - Χριστίνα, τακτικό µέλος 
5. ∆ωρής Σωκράτης, τακτικό µέλος 
6. Κεφαλάς Γεώργιος, τακτικό µέλος 
7. Κίκης Αθανάσιος, τακτικό µέλος 
8. Μητράκας Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
9. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό µέλος 
10. Χαριστέας Άγγελος, τακτικό µέλος 
11. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό µέλος 
12. Ζέρβας Γεώργιος, τακτικό µέλος 
13. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό µέλος 
14. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
15. Αγγελίδης Άγγελος, τακτικό µέλος 
 
Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. 
Απόστολος Τζιτζικώστας. 
  
Στη συνεδρίαση παρέστη η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. 
Παρασκευή Πατουλίδου.   
  
Τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν ως εξής: 1ο - 9ο, 12ο, 13ο, 14ο, 10ο και 11ο. Ο κ. 
Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό µέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση στη συζήτηση του 13ου 
θέµατος ηµερήσιας διάταξης.  
 
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων µε βαθµό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
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ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων για την εκτέλεση του έργου 
“Αντικατάσταση του συστήµατος θέρµανσης του κτιρίου όπου στεγάζεται η Χηµική Υπηρεσία 
Κεντρικής Μακεδονίας’’, του τµήµατος Έργων ∆οµών Περιβάλλοντος της ΥΤΕΜΕΘ»  
 

   Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 10ο θέµα ηµερήσιας ∆ιάταξης 
«Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων για την εκτέλεση του έργου “Αντικατάσταση του 
συστήµατος θέρµανσης του κτιρίου όπου στεγάζεται η Χηµική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας’’, 
του τµήµατος Έργων ∆οµών Περιβάλλοντος της ΥΤΕΜΕΘ» και έθεσε υπόψη της επιτροπής το µε 
αρ. πρωτ.: 1139/10-09-2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., µε το οποίο 
διαβιβάστηκε το θέµα. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ. Νικ. Τάκο, υπάλληλο του Τµήµατος 
Έργων ∆οµών Περιβάλλοντος της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., προκειµένου να εισηγηθεί 
το θέµα. Ο κ. Τάκος έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ.: οικ.539698 (10750)/29-08-2019 
διαβιβαστικό έγγραφο του Τµήµατος Έργων ∆οµών Περιβάλλοντος, την µε αρ. πρωτ.: οικ. 533679 
(10654)/27-08-2019 σχετική εισήγηση, και ενηµέρωσε το Σώµα σχετικά µε το αντικείµενο της 
σύµβασης και τους λόγους σύναψής της.  

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή και κ. Αγγελίδη Άγγελο, τακτικά µέλη, 
στις οποίες απάντησε ο κ. Τάκος. Στις τοποθετήσεις που ακολούθησαν όλα τα µέλη δήλωσαν ότι θα 
υπερψηφίσουν το θέµα.  

 
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Τάκου, τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις των µελών 
καθώς και τη µεταξύ τους διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει 
το θέµα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και 
λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρµοδιοτήτων της Μητροπολιτικής 
Επιτροπής’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ αριθµ. 168/2019 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-ΚΑΜ) 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης’’, την µε αρ. πρωτ. 50523/10-09-2019 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», 
την αριθµ. 109/2019 (Α∆Α: 6ΗΓ07ΛΛ-1ΝΞ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί 
εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 56105/07-10-2019 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σύµφωνα µε την οποία δεν εµπίπτει σε έλεγχο 
νοµιµότητας η απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και 
Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. 
πρωτ. 359184(6447)/01-09-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί 
Ορισµού Γραµµατέα και αναπληρωτή Γραµµατέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το 
µε αρ. πρωτ.: 1139/10-09-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., το 
µε αρ. πρωτ.: οικ.539698 (10750)/29-08-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Τµήµατος Έργων ∆οµών 
Περιβάλλοντος, την µε αρ. πρωτ.: οικ.533679 (10654)/27-08-2019 σχετική εισήγηση και πιο 
συγκεκριµένα τα κατωτέρω: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α/8.8.2016) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 
4071/2012. 
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 133/27-12-10/ΦΕΚ Α΄αρ.226/ Οργανισµός Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας ΚΕΦ. Β΄ άρθρο 3 παρ. 2γ διάρθρωση οργανικών µονάδων και άρθρο 7 διάρθρωση 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα σύµφωνα µε το ΦΕΚ 
4302Β 30-12-2016 µε θέµα: Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
4. Την µε αρ. πρωτ. οικ.30110(385) (ΦΕΚ 390/τ΄ Β/10-02-2017) Απόφαση Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας περί "Μεταβίβασης αρµοδιοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Προγραµµατισµού και Υποδοµών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στους 
Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
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καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και 
Υποδοµών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
5. Την µε αρ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ.94/11-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας µε την οποία έγινε ορισµός Προϊσταµένων και αναπληρωτών Προϊσταµένων της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Υποδοµών. 
6. Την υπ. αριθ. 21071 (103)/23-1-2017 απόφαση ανάληψης Υπηρεσίας των Προϊστάµενων 
Υποδιευθύνσεων και ∆ιευθύνσεων και των Προϊσταµένων Τµηµάτων που υπάγονται απευθείας 
στη Γενική ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Υποδοµών Π.Κ.Μ. 
7.  Το υπ’ αρ. οικ. 1713/8-9-2015 έγγραφο του γραφείου της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης. 
8. Την αριθµ. 30/002/000/2513/2019 Απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης της Α.Α.∆.Ε., 
ύψους 50.000,00€ 
9. Το µε αρ. πρωτ. 92189(330)/22-02-2018 έγγραφο του Γενικού ∆/ντή Προγραµµατισµού και 
Υποδοµών που αφορά στην υλοποίηση έργου αποκατάστασης του συστήµατος θέρµανσης του 
κτιρίου όπου στεγάζεται η Χηµική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας. 
 

              Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα  
 

1. Τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων για την εκτέλεση του έργου “Αντικατάσταση του 
συστήµατος θέρµανσης του κτιρίου όπου στεγάζεται η Χηµική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας’’, 
του τµήµατος Έργων ∆οµών Περιβάλλοντος της ΥΤΕΜΕΘ, σύµφωνα µε το σχέδιο που ακολουθεί, 
προϋπολογισµού 50.000,00€ (συµπ. 24% ΦΠΑ), η οποία θα χρηµατοδοτηθεί από τις πιστώσεις 
του Κ.Α.Ε. 9749 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΟΥ ∆ΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ” του προϋπολογισµού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. και έχει διατεθεί 
µε την υπ' αριθµ. 30/002/000/2513/2019/19-04-2019 Απόφαση Ανάληψης Πίστωσης. 

 

2. Τον ορισµό κοινής Τριµελούς Επιτροπής για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της 
Σύµβασης, µε µέλη: δύο εκπροσώπους της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων και έναν 
εκπρόσωπο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της 
Π.Κ.Μ. µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα οριστούν µετά την υπογραφή της 
προγραµµατικής σύµβασης.  
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

 
Μεταξύ 

 
«Π.Κ.Μ της Π.Ε.  Θεσσαλονίκης» 

και 
«Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων» 

 
 

για το έργο 
 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΟΥ 
ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ     2019 
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 ΣΧΕ∆ΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

για την εκτέλεση του έργου : 
<<ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΟΥ 
ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ>>                                                                                                  
 

Στη Θεσσαλονίκη σήµερα την …………. , ηµέρα …………… και στο γραφείο της 

Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται επί της οδού  26ης 

Οκτωβρίου 64 στη Θεσσαλονίκη, οι παρακάτω φορείς καλούµενοι στο εξής «συµβαλλόµενοι» : 

1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Β. 

Όλγας 198 και εκπροσωπείται νόµιµα από την Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης, κας Παρασκευής Πατουλίδου ο οποίoς θα καλείται στο εξής, 

χάριν συντοµίας, Π.Κ.Μ. 

2. Η Ανεξάρτητη Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, που εκπροσωπείται από τον ∆ιοικητή κ. 

Γεώργιο Πιτσιλή, σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.∆.∆. 18) πράξης 

του Υπουργικού Συµβουλίου «Επιλογή και διορισµός Γενικού Γραµµατέα της Γενικής 

Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών», σε συνδυασµό µε 

τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 

4389/2016 και την µε αριθµό 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συµβουλίου ∆ιοίκησης της 

ΑΑ∆Ε «Ανανέωση της θητείας του ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων» 

(ΦΕΚ 689/20-12-2017 τ.Υ.Ο.∆.∆.) και εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Καρ. Σερβίας 10, 

Τ.Κ. 101 84., που θα αποκαλείται, χάριν συντοµίας, Α.Α.∆.Ε. 

 

Έχοντας υπόψη : 

• Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/10 Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010 (Πρόγραµµα 

Καλλικράτης), όπως ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των 

∆ηµοσίων Έργων, όπως ισχύουν σήµερα. 

• Την µε αριθµ. ……………….. απόφαση του ∆Σ της Α.Α.∆.Ε. (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.) 

………………………………,µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραµµατικής 

Σύµβασης µε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

• Την µε αριθµ. …………………… απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Π.Κ.Μ.,( ή 

Μητροπολιτικής Επιτροπής), µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραµµατικής 

Σύµβασης µε την Α.Α.∆.Ε. 

• Την µε αριθµ.………………………έγκριση Νοµιµότητας, της µε αριθµ.………απόφασης 

του Περιφερειακού Συµβουλίου, του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 

Θράκης. 

• Την µε αριθµ................έγκριση Νοµιµότητας, της µε αριθµ..................απόφασης του ∆Σ 

της Α.Α.∆.Ε., του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

• Την αριθµ. 30/002/000/2513/2019 Απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης της 

Α.Α.∆.Ε., ύψους 50.000,00€ 

 

Συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1ο  

Νοµική Βάση και Περιεχόµενο Σύµβασης 

1. Η παρούσα σύµβαση είναι προγραµµατική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 

του Ν. 3852/10,όπως ισχύει. 

 

2. Η σύµβαση αυτή περιέχει δέκα τρία (13) άρθρα, που αναφέρονται αντίστοιχα στα εξής: 

 1. Νοµική Βάση και Περιεχόµενο Σύµβασης 

 2. Σκοπός και αντικείµενο της Σύµβασης. 

      3. Αρµοδιότητες και ∆ιαδικασίες εκτέλεσης του έργου 

    4. Υποχρεώσεις – ∆ικαιώµατα Π.Κ.Μ. 

 5. Υποχρεώσεις – ∆ικαιώµατα ∆ήµου  
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 6. Προϋπολογισµός - Πόροι - Τρόπος χρηµατοδότησης. 

       7. Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύµβασης – Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της 

           σύµβασης 

 8. Όργανο Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Π.Σ. 

 9. Τροποποίηση της Σύµβασης. 

     10. Αντισυµβατική συµπεριφορά – ∆ιαιτησία. 

      11.Ρήτρες  

      12.Ειδικοί Όροι 

      13.Τελικές ∆ιατάξεις 

 

Άρθρο 2ο 

Σκοπός και αντικείµενο της Σύµβασης 

Σκοπός της παρούσας Σύµβασης είναι η συνεργασία των δύο συµβαλλόµενων µερών, για την 

εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου και την τροποποίηση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων 

ώστε να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Τεχνικού Κανονισµού Εσωτερικών 

Εγκαταστάσεων Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar (ΦΕΚ 976Β / 28-03-2012) για την 

τροφοδότηση µε αέριο του κτιρίου της Χηµικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας, δεδοµένου ότι: 

α) Η Α.Α.∆.Ε. δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία µε την απαιτούµενη εκ του νόµου τεχνική 

επάρκεια ούτως ώστε να καλύψει τις απαιτήσεις διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας για την 

υλοποίηση ενός τεχνικού έργου,  

β) Η Π.Κ.Μ. διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές υπηρεσίες, αποφαινόµενα όργανα, 

αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου. 

γ) Η Α.Α.∆.Ε. διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την χρηµατοδότηση των εργασιών. 

δ) Η Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έχει εκπονήσει την υπ' αριθµ....................... µελέτη (αρ. απόφασης 

έγκρισης.:..........................), για την εκτέλεση του έργου, του οποίου το κόστος ανέρχεται συνολικά 

στο ύψος των 50.000,00€, συµπεριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α. (24%). 

 και διαθέτει την εµπειρία επίβλεψης παρόµοιας φύσης έργων. 

 

Αντικείµενο λοιπόν της παρούσας Σύµβασης είναι η εκτέλεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» και συγκεκριµένα: 

• Αποµάκρυνση των κατεστραµµένων υλικών του λεβητοστασίου 

• Κατασκευή ειδικού ερµαρίου από µπετόν σε σηµείο όπου η Ε∆Α ΘΕΣΣ Α.Ε. θα υποδείξει και 

κατασκευή αγωγού αερίου ο οποίος θα οδεύει σύµφωνα µε τη µελέτη καυσίµου αερίου. 

• Εγκατάσταση νέων συσκευών (καυστήρας - λέβητας) οι οποίες θα τροφοδοτηθούν µε φυσικό 

αέριο. 

• Αντικατάσταση και αποµάκρυνση των παλαιών θερµαντικών σωµάτων που παρουσιάζουν 

δυσλειτουργίες 

• ∆ιάνοιξη θυρίδας στον τοίχο του λεβητοστασίου για την αποµάκρυνση των υφιστάµενων 

λεβήτων και την τοποθέτηση των νέων συσκευών αερίου. Αποκατάσταση του εν λόγω τοίχου 

στην αρχική του  µορφή µετά το τέλος των εργασιών. 

• Πραγµατοποίηση των απαραίτητων δοκιµών. 

 

 

Άρθρο 3ο  

Αρµοδιότητες και ∆ιαδικασίες εκτέλεσης του έργου  

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 Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας και του αναδόχου ορίζεται ότι: 

● «Κύριος του έργου» είναι η Α.Α.∆.Ε.  

● «Φορέας κατασκευής» του έργου είναι η Π.Κ.Μ. 

● «∆ιευθύνουσα Υπηρεσία» του έργου είναι η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης/Τµήµα Έργων ∆οµών Περιβάλλοντος. 

● «Προϊσταµένη Αρχή» του έργου, για όλες τις προσυµβατικές και τις µετασυµβατικές 

διαδικασίες, είναι η Οικονοµική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. 
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. 

 

 

Άρθρο 4ο  

Υποχρεώσεις – ∆ικαιώµατα Π.Κ.Μ. 

Η Π.Κ.Μ.  αναλαµβάνει 

 

1. Τη σύνταξη / έγκριση των τευχών δηµοπράτησης (διακήρυξη, συγγραφές 

υποχρεώσεων). 

2. Τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 
∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
3. Την υπογραφή της σχετικής σύµβασης έργου. 

4. Τον ορισµό της ∆/νουσας Υπηρεσίας του Έργου (ορίζεται η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων 

Μ.Ε. Θεσσαλονίκης / Τµήµα Έργων ∆οµών Περιβάλλοντος), η οποία και θα ενηµερώνει την 
επιτροπή του άρθρου 8, της παρούσας, για την πορεία του έργου. 
5. Την εκτέλεση του έργου / αντικειµένου της σύµβασης, που αναφέρεται στο άρθρο 2 της 
παρούσας και την παραλαβή του, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων Έργων 
και τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήµης. 

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

Σύµβασης. 
7. Να συµµετέχει µε έναν εκπρόσωπό της και τον αναπληρωτή του στην Τριµελή Επιτροπή 

Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της προγραµµατικής σύµβασης. 

8. Να παραδώσει το Έργο σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν.4412/2016. 

 

 

Άρθρο 5ο  

Υποχρεώσεις - ∆ικαιώµατα Α.Α.∆.Ε. 

Η Α.Α.∆.Ε. αναλαµβάνει: 

 

• Την ωρίµανση του Έργου (λήψη των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων) 

• Τις ενέργειες που θα απαιτηθούν προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της 

χρηµατοδότησης από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. 

 

• Την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα αυτής της 

Σύµβασης. 

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

αναπληρωτές τους, στην Τριµελή ( κοινή ) Επιτροπή Παρακολούθησης.  

 

 

Άρθρο 6ο  

Προϋπολογισµός -  Πόροι – Τρόπος χρηµατοδότησης 

Η εκτέλεση του έργου συνολικού προϋπολογισµού 50.000,00 €, (συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. 24%), θα χρηµατοδοτηθεί: 

1.Από τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. Κ.Α.Ε. 9749 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MHXANIKOY ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ∆ΕΝ 

ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ύψους  50.000,00 €, (συµπεριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α. 24%)  το 

οποίο έχει διατεθεί µε την υπ’ αριθ. 30/002/000/2513/2019/19-04-2019 Απόφαση Ανάληψης 

Πίστωσης. 

Η καταβολή του ποσού θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε την πορεία των εργασιών, µετά 

από πιστοποίηση της ∆/νουσας υπηρεσίας της Α.Α.∆.Ε. και σχετικό πρακτικό της (κοινής) 

Τριµελούς Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 

Η ανάλυση του προϋπολογισµού αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ 

1 ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 29.651,55 

2 EΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ  (18%) 5.337,28 

3 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 5.248,32 

4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 0 

5 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  85,43 

6 Φ.Π.Α. (24%) 9.677,42 

7 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 50.000,00 

Οι παραπάνω δαπάνες προσαρµόζονται ανάλογα µε την εξέλιξη του έργου, σύµφωνα µε την 

νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων Έργων. 

 

 

Άρθρο 7ο  

Χρονική διάρκεια ισχύος της Προγραµµατικής Σύµβασης – Χρονοδιάγραµµα 

εκτέλεσης Προγραµµατικής  σύµβασης 

 

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, ορίζεται σε                24  

µήνες και αρχίζει από την υπογραφή της, µε δυνατότητα παράτασής της, µε την έκδοση σχετικών 

αποφάσεων των αρµόδιων  οργάνων της Α.Α.∆.Ε. και της Π.Κ.Μ., ύστερα από σχετικό πρακτικό 

της Τριµελούς (κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης, µε το οποίο θα βεβαιώνει την οµόφωνη 

σύµφωνη γνώµη της. 

Η κατασκευή  του έργου, αρχίζει από την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης, που θα 

συναφθεί µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (Π.Κ.Μ.) και του «Αναδόχου» του έργου, µε χρονική 

διάρκεια που ορίζεται στα τεύχη δηµοπράτησης, ήτοι   3  µήνες, η δε ηµεροµηνία λήξης της, δεν 

µπορεί να είναι µεταγενέστερη, αυτής της Προγραµµατικής Σύµβασης, δηλαδή  24>( 3 +15) 

Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών του έργου καθορίζεται από την   εργολαβική 

σύµβαση και τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου και δεν µπορεί να εξελίσσεται εκτός ισχύος 

της Προγραµµατικής Σύµβασης.  

H Προγραµµατική Σύµβαση, θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, µε την οριστική παραλαβή του 

έργου και την αποπληρωµή του, εντός της ισχύουσας  προθεσµίας  της παρούσας 

Προγραµµατικής Σύµβασης, όπως διαµορφώνεται µε τις τυχόν εγκεκριµένες παρατάσεις. 

 

 

 

 

 

Αναλυτικό  Χρονοδιάγραµµα Εκτέλεσης της Προγραµµατικής Σύµβασης: 

α/α Φάση έργου ∆ιάρκεια 

1 Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης 3 µήνες 

2 ∆ιαγωνισµός 3 µήνες 

3 Σύµβαση- Υλοποίηση 3  µήνες 

4 Παραλαβή – Αποπληρωµή                                  15 µήνες 
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Άρθρο 8ο 

Όργανο Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Π.Σ. 

 

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης,  συγκροτείται κοινή Τριµελής 

Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούµενη από : 

• ∆ύο εκπροσώπους της Α.Α.∆.Ε., εκ των οποίων ο ένας ορίζεται πρόεδρος, µε τους 

αναπληρωτές τους. 

• Έναν εκπρόσωπο της Π.Κ.Μ./ Υποδ/νση Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, 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. 

 
 

                                                   Άρθρο 9ο 

Τροποποίηση 
      Η τροποποίηση των όρων της παρούσας προγραµµατικής  σύµβασης επιτρέπεται µόνο µε 

απόφαση των αρµοδίων οργάνων των συµβαλλόµενων µερών, µετά από σύµφωνη γνώµη της 

Τριµελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται  αύξηση 

του οικονοµικού  αντικειµένου, τέτοια που να υπερβαίνει το όριο υπαγωγής στον προληπτικό 

έλεγχο νοµιµότητας  και τροποποίηση του φυσικού αντικειµένου.  

 

 

Άρθρο 10ο  

Αντισυµβατική Συµπεριφορά – ∆ιαιτησία  

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 

∆ικαστήρια της Θεσσαλονίκης.  

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, που 

θεωρούνται όλοι σηµαντικοί, ή η παράβαση των διατάξεων του Νόµου, της καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών, από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στο άλλο το 

δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση. 

 

Άρθρο 11ο 

Ρήτρες 

‘’Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να εφαρµόζουν τους όρους της παρούσας 

προγραµµατικής σύµβασης. Η Τριµελής Επιτροπή Παρακολούθησης, µπορεί να προβαίνει σε 
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συστάσεις εφαρµογής των όρων της σύµβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της 

παρούσας προγραµµατικής σύµβασης - που θεωρούνται όλοι σηµαντικοί - ή η παράβαση του 

νόµου ή της καλής πίστης και  των συναλλακτικών ηθών, από ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη, 

συνεπάγεται τον καταλογισµό κάθε θετικής ή αποθετικής ζηµίας στο συµβαλλόµενο µέρος το 

οποίο προέβη στην παράβαση. Το ποσό της ζηµίας, καθορίζεται σε 1% επί του ποσού της 

σύµβασης του έργου, χωρίς το ποσό του Φ.Π.Α., για κάθε παράβαση και δεν µπορεί να είναι 

µικρότερο των 1.000,00 €.’’     

 

                                                           ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
12.1.  Υποκατάσταση.  

Απαγορεύεται ρητώς στην Α.Α.∆.Ε. η υποκατάστασή της από τρίτο για την υλοποίηση της 

Σύµβασης. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε η Α.Α.∆.Ε. ευθύνεται για κάθε πταίσµα της 

Σύµβασης, από τον τρίτο, έναντι της ΠΚΜ , ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα 

της Α.Α.∆.Ε.. 

12.2.  Πνευµατικά δικαιώµατα.  

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.), που θα συνταχθούν από την Α.Α.∆.Ε. (και 

τους προστηθέντες και αντισυµβαλλοµένους του), στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας 

Σύµβασης και των συµβάσεων που θα υπογράψει η Α.Α.∆.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της 

Σύµβασης, θα ανήκουν και στην ιδιοκτησία της ΠΚΜ, η οποία έχει το δικαίωµα να τα 

επαναχρησιµοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων της, 

κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και θα παραδοθούν στην Π.Κ.Μ., (Υποδιεύθυνση Τεχνικών 

Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης), κατά το χρόνο σύνταξης των µελετών, και της µελέτης εφαρµογής 

– µητρώο του έργου - κατά το πέρας του έργου, τόσο ως γνήσια αντίγραφα, όσο και σε 

ηλεκτρονική επεξεργάσιµη µορφή ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της 

Σύµβασης. Τα σχετικά πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα, ρητώς εκχωρούνται στην Π.Κ.Μ., 

χωρίς την καταβολή αµοιβής. 

12.3.  Εµπιστευτικότητα.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, η Α.Α.∆.Ε. (και οι 

προστηθέντες του) αναλαµβάνει την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους, 

συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την 

προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Π.Κ.Μ., οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 

περιέλθουν σε γνώση του, κατά την υλοποίηση της Σύµβασης και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών της. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

         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. 

Αφού αναγνώστηκε η Προγραµµατική Σύµβαση αυτή, υπογράφεται σε πέντε (5) όµοια 

αντίτυπα. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας  

 

 

 

 

          Η Αντιπεριφερειάρχης  Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης 

 

Παρασκευή Πατουλίδου 

 

 

 

 

Για την  Ανεξάρτητη Αρχή        

∆ηµοσίων Εσόδων 

 

 

 

 

                Ο ∆ιοικητής 

 

 

Γεώργιος Πιτσιλής 

 

 

 

 

 

           Ο Πρόεδρος                                                                                            Τα Μέλη                                            
    της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
    της M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                                        
 
 
 
                                                                                                                     (όπως αναφέρονται                                                                                                                         
      Κωνσταντίνος Πάλλας                                                                                   ανωτέρω) 

ΑΔΑ: 7ΧΨΚ7ΛΛ-ΗΝΘ
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