
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                       

ΘΕΜΑ 17o  

«Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής
σύμβασης  του  άρθρου  100  του  Ν.
3852/2010, μεταξύ του Δήμου Βισαλτίας
και  της  Περιφερειακής  Ενότητας
Σερρών  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας, για το έργο ‘‘Διαμόρφωση
νησίδας στην Αθανασίου Αργυρού στη
Δ.Κ. Νιγρίτας’’»

Αριθμ. Συνεδρίασης 17η/25-11-2019
Αριθμ. Απόφασης 221/2019

 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα  25 Νοεμβρίου  2019,  ημέρα Δευτέρα  και  ώρα 13:00μ.μ.
στην  αίθουσα συνεδριάσεων του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας  (Βασ.
Όλγας  198,  Θεσσαλονίκη),  συνήλθαν  σε  τακτική  συνεδρίαση  τα  μέλη  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.   727108 (856)/19-11-
2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, κ. Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, προς όλους
τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 19 Νοεμβρίου 2019, στον Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από
τους  Συμβούλους, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  167  του  Ν.3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
          Από τα εβδομήντα ένα  (71) μέλη του Π.Σ. ήταν: 
                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
             ΠΡΟΕΔΡΟΣ       

2. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
             ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
             ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
7. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
8. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
9. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 
10. ΑΓΑΠΗΤΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
11. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
12. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
13. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 
14. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
15. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
16. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Αντιπεριφερειάρχης

Π.Ε. Κιλκίς)
17. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
18. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
19. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
20. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
21. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
22. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
23. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

1. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
2. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
3. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΒΙΔΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
5. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπεριφερειάρχης 

Π.Ε. Χαλκιδικής)
7. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
8. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
9. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
10. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
11. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ( Αντιπεριφερειάρχης 

Π.Ε. Πιερίας)
12. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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24. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
25. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
26. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
27. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
28. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
29. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
30. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
31. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
32. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
33. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
34. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
35. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
36. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
37. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
38. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
39. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ 
40. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
41. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
42. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
43. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
44. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

(Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης)
45. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
46. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
47. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών)
48. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
49. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
50. ΤΖΑΜΤΖΗΣ  ΙΟΡΔΑΝΗΣ

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας)
51. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
52. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
53. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
54. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
55. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
56. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 
57. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
58. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
59. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

         

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Γ.
Τζιτζικώστας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Ο  Πρόεδρος  εκφώνησε  το  17ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  «Έγκριση  σύναψης
προγραμματικής  σύμβασης  του  άρθρου  100  του  Ν.  3852/2010,  μεταξύ  του  Δήμου
Βισαλτίας  και  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Σερρών  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας, για το έργο ‘‘Διαμόρφωση νησίδας στην Αθανασίου Αργυρού στη Δ.Κ.
Νιγρίτας’’»  και   έδωσε  το  λόγο στον αρμόδιο εισηγητή ο οποίος  έθεσε  υπόψη  του
Συμβουλίου  την με αριθμό πρωτ.  Τ.Τ.  697603 (1227)/20-11-2019 εισήγηση του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, η οποία αναφέρει τα εξής:
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«ΘΕΜΑ:  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100  του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου
Βισαλτίας  και  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Σερρών  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας   για  το  Έργο
«Διαμόρφωση νησίδας στην Αθανασίου Αργυρού στη Δ.Κ. Νιγρίτας»
Σχετικό : Το με αρ. πρωτ. 13.237/7-11-2019 έγγραφο – αίτημα του Δήμου Βισαλτίας 

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού σας καταθέτουμε  προγραμματική σύμβαση – σχέδιο της οποίας και
σας επισυνάπτουμε – με το οποίο καθορίζεται  το πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Βισαλτίας, της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Σερρών, αναφορικά με το έργο  «Διαμόρφωση νησίδας στην Αθανασίου Αργυρού
στη Δ.Κ. Νιγρίτας»

H παρούσα προγραμματική σύμβαση υπογράφεται σύμφωνα με:
1. Το Ν.  3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (ΦΕΚ  87  Α/7-6-2010)  και  ειδικότερα  το  άρθρο  100   αυτού   όπως
τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  179  του  Ν.4555/2018  «Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»  (ΦΕΚ 133
Α/19-7-2018).

2. Τα υπ’ αριθμ. Πρωτ.: οικ.165359(390)/13-3-2019 έγγραφο του Γενικού Δ/ντη Προγραμματισμού
& Υποδομών και 206772(6334)/8-4-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού του τμήματος προϋπ/
μου,  λογιστικής και  ταμειακής ανάπτυξης  για έγκριση πίστωσης,  έκδοσης απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης,  σύνταξης  και  υπογραφής  προγραμματικής,  και  για  έγκριση  του  Σχεδίου  της
Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και

3. Την σχετική  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βισαλτίας για έγκριση του Σχεδίου
της  Προγραμματικής  Σύμβασης,  εξουσιοδότηση  για  την  υπογραφή  της  από  το  Δήμαρχο  του
Δήμου  Βισαλτίας  κ.  Αθανάσιο  Μασλαρινό  αι  τον  ορισμό  των  μελών  της  Κοινής  Επιτροπής
Παρακολούθησης

Οι υποχρεώσεις της ΠΚΜ  - Π.Ε. Σερρών   όπως ορίζονται  στην παρούσα  σύμβαση είναι: 
 Να  χρηματοδοτήσει  το  έργο  μετά  και  την  έγκριση  του  Επενδυτικού  Προγράμματος  Δαπανών

ευθύνης ΠΚΜ των ΚΑΠ 2019 με πιστώσεις ΠΔΕ 2019 (κωδικός έργου 2131ΠΚΜ001ΚΑΠ19). 
 Να  ορίσει  τους  εκπροσώπους  του  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  της  Σύμβασης

σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω  
 Εισηγούμαστε 

1. Την έγκριση σύναψης   Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βισαλτίας και  της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας – Π.Ε. Σερρών  και 

2. Toν ορισμό του Δήμου Δημήτριου ως εκπροσώπου και αναπληρώτρια του την Καμτσιούρη Άρτεμη  υπάλληλους
της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, στην Κοινή  Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 5 της
Προγραμματικής Σύμβασης».      

     Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τη διαλογική
συζήτηση που ακολούθησε 

Αποφασίζει   κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει  τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010,
μεταξύ  του  Δήμου  Βισαλτίας  και  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Σερρών  της  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, για το έργο «Διαμόρφωση νησίδας στην Αθανασίου Αργυρού στη Δ.Κ.
Νιγρίτας», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Ορίζει  ως  μέλος  στην  κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  του  άρθρου  5  της
προγραμματικής  σύμβασης  και  εκπρόσωπο  του  Φορέα  Χρηματοδότησης,  τον  κ.  Δήμου
Δημήτριο, με  αναπληρώτριά  του,  την  κα  Καμτσιούρη  Άρτεμη, υπάλληλους  της
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών.

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Α. Αγαθαγγελίδου, Γ. Ζέρβας, Δ. Θωμά, Ε.
Λαμτζίδης, Λ. Τόσκας, Σ. Αβραμόπουλος, Θ. Ιγνατιάδης, Ι. Σκούφας και  Ι. Τσεχελίδης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319658,  787 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2313319862 

E-mail : persymb  @  pkm  .  gov  .  gr  

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: 6ΨΙΘ7ΛΛ-Λ17



Κατά ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Α. Αγαπητός.

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

            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.

        ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ   ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ 

Του Δήμου Βισαλτίας
και 

της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας

για τo Έργο

«Διαμόρφωση νησίδας στην Αθανασίου Αργυρού στη Δ.Κ.
Νιγρίτας»

Σέρρες, Νοέμβριος  2019
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Διαμόρφωση νησίδας στην Αθανασίου Αργυρού στη Δ.Κ. Νιγρίτας» 

Στ…………………………  (τόπος),  σήμερα  την  ……………(ημερομηνία),  μεταξύ  των
παρακάτω συμβαλλομένων :

1. Του  Δήμου  Βισαλτίας,  που  εδρεύει  στη  Νιγρίτα,  οδός  Ηρώων  2,  όπως
εκπροσωπείται  νόμιμα  από  το  Δήμαρχο  κ.  Αθανάσιο  Μασλαρινό,  ο  οποίος  θα
αποκαλείται  στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου» και ως «Φορέας
Υλοποίησης»

2. Της  Περιφερειακής  Ενότητας  Σερρών  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας
(ΠΚΜ),  που  εδρεύει  στις  Σέρρες  όπως  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον
Αντιπεριφερειάρχη κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής
στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Χρηματοδότησης»,

έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω
διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (ΦΕΚ  87  Α/7-6-2010)  και  ειδικότερα  το
άρθρο  100   αυτού   όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  179  του  Ν.4555/2018
«Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133 Α/19-7-2018).

2. Τα  υπ’  αριθμ.  Πρωτ.:  οικ.165359(390)/13-3-2019  έγγραφο  του  Γενικού  Δ/ντη
Προγραμματισμού  &  Υποδομών  και  206772(6334)/8-4-2019  έγγραφο  της  Δ/νσης
Οικονομικού  του  τμήματος  προϋπ/μου,  λογιστικής  και  ταμειακής  ανάπτυξης  για
έγκριση  πίστωσης,  έκδοσης  απόφασης  ανάληψης  υποχρέωσης,  σύνταξης  και
υπογραφής  προγραμματικής,  και  για  έγκριση  του  Σχεδίου  της  Προγραμματικής
Σύμβασης, καθώς και

3. Την  ……..……..  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  της  Περιφέρειας
Κεντρικής  Μακεδονίας  για  έγκριση  του  Σχεδίου  της  Προγραμματικής  Σύμβασης,
εξουσιοδότηση για την υπογραφή της από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Σερρών
κ.  Παναγιώτη  Σπυρόπουλο   και  τον  ορισμό  των  μελών  της  Κοινής  Επιτροπής
Παρακολούθησης

4. Την  ………….  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Βισαλτίας  για
έγκριση  του  Σχεδίου  της  Προγραμματικής  Σύμβασης,  εξουσιοδότηση  για  την
υπογραφή της από το Δήμαρχο του Δήμου Βισαλτίας κ. Αθανάσιο Μασλαρινό αι τον
ορισμό των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα : 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο  Κύριος  του  Έργου  και  Φορέας  Υλοποίησης,  μετά  την  έγκριση  του  Επενδυτικού
Προγράμματος Δαπανών ευθύνης ΠΚΜ των ΚΑΠ 2019 με πιστώσεις ΠΔΕ 2019 (κωδικός
έργου  2131ΠΚΜ001ΚΑΠ19)  προγραμματίζει  την  υλοποίηση  του  έργου  «Διαμόρφωση
νησίδας στην Αθανασίου Αργυρού στη Δ.Κ. Νιγρίτας»,  η  οποία  θα  αναφέρεται  στο  εξής
χάριν συντομίας «το Έργο».

Το Έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις σύμφωνα με τον Κύριο του Έργου και Φορέα
Υλοποίησης:
Διαμόρφωση νησίδας στην Αθανασίου Αργυρού στη Δ.Κ. Νιγρίτας

Δεδομένου ότι:
1. ο Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης διαθέτει  τις αναγκαίες προϋποθέσεις

(τεχνικές  υπηρεσίες,  αποφαινόμενα  όργανα,  αναγκαία  στελέχωση  κλπ)  για  την
υλοποίηση του εν λόγω έργου 

2. δεν  μπορεί  να  καλύψει  την  χρηματοδότηση  του  έργου  και  τις  διοικητικές  και
επιχειρησιακές απαιτήσεις υλοποίησης αυτού,
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3. ο  δε  Φορέας  Χρηματοδότησης  έχει  εγκρίνει  την  χρηματοδότηση  μέσω  του
Επενδυτικού Προγράμματος Δαπανών ευθύνης ΠΚΜ των ΚΑΠ 2019 με πιστώσεις
ΠΔΕ 2019  (κωδικός έργου 2131ΠΚΜ001ΚΑΠ19), 

τα  συμβαλλόμενα  μέρη  προβαίνουν,  κατά  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  100  του  Ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την
εκτέλεση του αντικειμένου της.  

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η οικονομική ενίσχυση για
την  υλοποίηση  του  έργου  «Διαμόρφωση  νησίδας  στην  Αθανασίου  Αργυρού  στη  Δ.Κ.
Νιγρίτας», («το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και Φορέα Υλοποίησης από
τον Φορέα Χρηματοδότησης. 
Το  έργο περιλαμβάνει : 

 Εκσκαφή θεμελίων με τα χέρια 
 Οπλισμένο σκυρόδεμα 
 Ξύλινο δάπεδο  deck
 Ξύλινη πέργκολα 
 Μεταλλικό ελαφρύ κιγκλίδωμα 
 Φύτευση μονοετών φυτών 
 Αυτόματο πότισμα – επανασπορά πρασίνου 
 Τοποθέτηση Παγκακίων 
 Επισκευή επίγειου φωτισμού  

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. Ο Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνουν :
 Να συντάξουν και υπογράψουν την μελέτη των προτεινόμενων έργων καθώς και να

λάβουν κάθε αδειοδότηση-έγκριση που απαιτείται για την ωρίμανση των έργων.
 Να καταρτίσουν τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών κατά τη σχετική νομοθεσία

(Αριθμ. 4296/2245/09.10.2018 (ΦΕΚ 5199/Β’/20.11.2018).
 Να  διενεργούν  τους  διαγωνισμούς,  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  και  την

υπογραφή  των  σχετικών  συμβάσεων,  σύμφωνα  με  τη  σχετική  νομοθεσία  και  το
κανονιστικό  πλαίσιο  λειτουργίας  του  (Αριθμ.  4296/2245/09.10.2018  (ΦΕΚ
5199/Β’/20.11.2018)).

 Να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την υλοποίηση του
αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. 

 Να διασφαλίσουν  την  επίβλεψη  του  έργου  σύμφωνα με  την  ισχύουσα  νομοθεσία
(Αριθμ. 4296/2245/09.10.2018 (ΦΕΚ 5199/Β’/20.11.2018)).

 Να  ορίσουν  τους  εκπροσώπους  του  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. 

 Να  διασφαλίσουν  τη  διαθεσιμότητα  στελεχών  του,  που  γνωρίζουν  σε  βάθος  τις
δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες για την υλοποίηση του Έργου,.

 Να  προβαίνουν  στις  απαιτούμενες  ενέργειες  για  την  πραγματοποίηση  των
πληρωμών του έργου.

 Να  διασφαλίσουν  τη  λειτουργία  του  Έργου  μετά  την  ολοκλήρωσή  του  είτε
αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία και συντήρησή του είτε αναθέτοντας αυτήν σε
τρίτο φορέα.

 
2.2. Ο Φορέας Χρηματοδότησης αναλαμβάνει:
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 Να χρηματοδοτήσει  το έργο μετά και την έγκριση του Επενδυτικού Προγράμματος
Δαπανών ευθύνης  ΠΚΜ των  ΚΑΠ 2019  με  πιστώσεις  ΠΔΕ 2019  (κωδικός  έργου
2131ΠΚΜ001ΚΑΠ19). 

 Να  ορίσει  τους  εκπροσώπους  του  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. 

ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης
ανέρχεται  στο  ποσό  των  80.000  Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  εργολαβικού
οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.
Ο  Κύριος  του  Έργου  και  Φορέας  Υλοποίησης  δεν  μπορούν  να  αναλάβουν  συμβατικές
δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει
με την ολοκλήρωση του έργου και μέχρι 12 μήνες μετά την έναρξη αυτού . 

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με
την  επωνυμία  «Επιτροπή  Παρακολούθησης»,  που  θα  αποτελείται  από  τρία   μέλη
(δύο από  τον   Κύριο  του  Έργου  και  Φορέα  Υλοποίησης  και  ένα από  το  Φορέα
Χρηματοδότησης ) με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση, την
οποία και συγκαλεί ο Φορέας Υλοποίησης μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υπογραφή
της Σύμβασης.

Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Κύριου του Έργου και ο/ή υπάλληλος του Φορέα
Υλοποίησης που θα ορισθεί από αυτόν.

Ο  καθένας  από  τους  συμβαλλομένους  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  αντικαταστήσει
οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης με σχετική απόφασή
του.

Αντικείμενο της 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,  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  υποβολή
προτάσεων προς τους συμβαλλόμενους για τυχόν τροποποίηση των όρων της Σύμβασης
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  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.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται να πλαισιώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό ή
ειδικούς επιστήμονες, με γνώση του αντικειμένου της Σύμβασης όταν και εφόσον ζητηθεί
από  αυτή,  για  να  εκφράζουν  άποψη  πάνω  σε  ειδικά  επιστημονικά  θέματα,  χωρίς
δικαίωμα ψήφου.

Η  Επιτροπή  Παρακολούθησης  συνέρχεται  και  συνεδριάζει  μετά  από  αίτημα
οποιουδήποτε  από  τα  μέλη  της,  προκειμένου  να  αντιμετωπίσει  προβλήματα  που
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προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της
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
Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. 

Η 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. 

Λοιπές  λεπτομέρειες  που  ενδεχομένως  απαιτηθούν  για  τη  λειτουργία  της  Επιτροπής,
καθορίζονται με αποφάσεις της. 

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η  παράβαση  οποιουδήποτε  από  τους  όρους  της  παρούσας  Σύμβασης,  οι  οποίοι
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης
από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να
αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση
αρνήσεως,  αδυναμίας  ή  αμέλειας  προς  αποκατάσταση  από  της  πλευράς  του  ενός
μέρους,  οι  αντισυμβαλλόμενοι  έχουν   το  δικαίωμα  να  καταγγείλουν   τη  σύμβαση
σύμφωνα με  την  κείμενη νομοθεσία,  αξιώνοντας  κάθε  θετική  ή  αποθετική  ζημιά,  αφού
προηγουμένως ενημερώσουν εγγράφως τα άλλα μέρη. 

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία
των  όρων της  παρούσας  σύμβασης  και  που  δεν  θα  επιλύεται  από  την  Κοινή  Επιτροπή
Παρακολούθησης  της  παρούσας  σύμβασης,  δύναται  να  επιλύεται  από  τα  αρμόδια
Δικαστήρια της πόλης των Σερρών. 

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Πνευματικά δικαιώματα. 
Τυχόν  έγγραφα  που  θα  συνταχθούν  από  τον  Κύριο  του  Έργου  και  τον  Φορέα
Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης
της  παρούσας  Σύμβασης  θα  ανήκουν  στην  ιδιοκτησία  του  Κυρίου  του  Έργου  και  του
Φορέα Υλοποίησης, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσουν ελεύθερα,
θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου και τον Φορέα Υλοποίησης κατά
την  καθ’  οιονδήποτε  τρόπο  λήξη  ή  λύση  της  Σύμβασης.  Τα  σχετικά  πνευματικά  και
συγγενικά  δικαιώματα  ρητώς  εκχωρούνται  στον  Κύριο  του  Έργου  και  τον  Φορέα
Υλοποίησης χωρίς την καταβολή αμοιβής,  για κάθε νόμιμη χρήση. Ρητά συμφωνείται ότι
το  Υπουργείο  Πολιτισμού  δεν  παραιτείται  από  κανένα  πνευματικό  ή  συγγενικό  ή
οποιοδήποτε  άλλο  δικαίωμα  απορρέει  από  την  παρούσα  Σύμβαση,  ούτε  εκχωρεί  σε
κανένα από τα αντισυμβαλλόμενα σχετικό δικαίωμα. 

ΑΡΘΡΟ 9
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε  τροποποίηση  ή  παράταση  της  παρούσας  Σύμβασης  γίνεται  μόνον
εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

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
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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.

Αυτά  συμφώνησαν,  συνομολόγησαν  και  συναποδέχθηκαν  τα  συμβαλλόμενα  μέρη,  σε
απόδειξη  των  οποίων  συντάχθηκε  η  παρούσα  και  υπογράφεται  σε  δυο   πρωτότυπα,
έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Δήμαρχος Βισαλτίας

Αθανάσιος Μασλαρινός 

Ο Αντιπεριφερειάρχης
της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Παναγιώτης Σπυρόπουλος 
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Παράρτημα  Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. 

2. Απρόβλεπτα, αναθεωρήσεις   και  εργολαβικά οφέλη    ……10.000 με ΦΠΑ 

          ΓΕΝΙΚΟ      ΣΥΝΟΛΟ ………………………………………………………..80,0000€

Παράρτημα ΙΙ: ΧΡΟΝΟΔΙΆΓΡΑΜΜΑ 

1. Εργασίες με α/α 1,2,9   ………………………2 μήνες 
2. Εργασίες με α/α  3,4, 5 ……………………….2 μήνες 
3. Εργασίες  με α/α 6,7,8 ………………………..2 μήνες 

Η διάρκεια  ολοκλήρωσης του έργου μπορεί για διάφορους λόγους  απρόβλεπτους και μη
να φτάσει τους 12 μήνες . 
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