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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 12/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

 ηνλ Πνιχγπξν, ζήκεξα είθνζη ηέζζεξηο (24) ηνπ κελφο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα 

θαη ψξα 19:00 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξψελ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ Πνιπγχξνπ, χζηεξα 

απφ ηελ κε αξηζ. 12/18.5.2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια 

ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 

ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 

     Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο δηαπίζησζε όηη δελ παξίζηαηαη ν 

Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη φηη ζε ζχλνιν 27 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ήηαλ: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν 14 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 15 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 

2 Βνξδόο Υξήζηνο 16 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

3 Υιηνύκεο Αλδξέαο   17 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 

4 Αβέξεο Αζαλάζηνο 18 Καπιάλεο Θσκάο 

5 Ληόληαο Γεώξγηνο 19 Γθνιόεο Γεώξγηνο 

6 αξάληε Μαξία 20 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

7 Ενύλε ηέιια 21 Βνξδόο Υξήζηνο 

8 Πύξξνο Ησάλλεο 22 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 

9 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 23 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

10 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 24  

11 νθνηάζηνο Υξήζηνο 25  

12 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο 26  

13 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο 27  

       

 

 ΑΠΟΝΣΔ  
 

 

 

  

 ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.  

 ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ φινη νη Πξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη 

παξαβξέζεθε ν Πξφεδξνο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Οιύλζνπ θ. Βαγησλάο Κσλζηαληίλνο, ν Πξφεδξνο 

Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Μεηακφξθσζεο θ. Μαραίξαο Αλδξέαο, ε Πξφεδξνο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο 

Πνιπγχξνπ θ. Άλλα Ρόθνπ θαη ν Πξφεδξνο Γεκνηηθήο  Κνηλφηεηαο Οξκχιηαο θ. αξαθίδεο 

Αλαζηάζηνο. 

 

 Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνχκελνο ην 5
ν
 

θαηεπείγνλ
 
ζέκα, θαη αθνχ πήξε ηελ δηαβεβαίσζε απφ ην ζψκα γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο αλέθεξε 

ηα εμήο: «Σν ζέκα καο είρε απαζρνιήζεη θαη παιηφηεξα, θαη αλαθέξνκαη ζηελ ππ’ αξηζ. 78/2010 

απφθαζή καο πνπ αθνξνχζε ζηελ ππνβνιή πξφηαζεο γηα ην αληηπιεκκπξηθφ έξγν ησλ δπν ξεκάησλ ηεο 

1 Γθιάβαο Γεώξγηνο 

2 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 
3 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 

4 ηκώλεο Ησάλλεο 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 5
ν
 θαηεπείγνλ Πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κε ηίηιν «πκβνπιεπηηθή θαη 

Δπηζηεκνληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ δηεξεύλεζε θαη 

σξίκαλζε έξγσλ ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ θαη πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνύ εηδηθνύ ζρνιείνπ Πνιπγύξνπ» 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 235  
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Οιχλζνπ. Όηαλ πήξακε ηελ απφθαζε δελ ππήξρε ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ, ηνλ νπνίν έρνπκε ηψξα 

θαη είλαη 3.000,00 € πιένλ ΦΠΑ, γηα απηφ δεηάκε λα παξζεί μαλά ε ίδηα απφθαζε. 

 Τπάξρεη θαη δεχηεξν ζθέινο ζηελ πξφηαζε, θαη αθνξά ζηελ Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε γηα 

ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ ηνπ Δηδηθνύ ρνιείνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ.  
 Έρεη αλνίμεη έλα πξφγξακκα θαη ελδερνκέλσο ν Γήκνο καο λα κπνξέζεη λα εμνπιίζεη ην εηδηθφ 

ζρνιείν. Ζ ζχκβαζε είλαη ε ίδηα νη φξνη είλαη νη ίδηνη, ηα πνζά πνπ δαπαλνχληαη είλαη ηα ίδηα (3.000,00 

€ ζπλ ην ΦΠΑ γηα θάζε πξφηαζε έξγνπ), είλαη ηππηθή ε δηαδηθαζία, θαη θαιψ ην ζψκα λα απνθαζίζεη 

ζρεηηθά». 

 Σνλ ιφγν πήξε ν αξρεγόο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Κσλζηαληίλνο Μπνγδάλνο, ν νπνίνο 

θαη δηαθψλεζε κε ηελ πξφηαζε λα πιεξψζνπκε ην πνζφ ησλ 3.000,00 € πιένλ ΦΠΑ πξνθεηκέλνπ ε 

ΑΝΔΣΥΑ λα ζπκπιεξψζεη θαη λα ππνβάιεη κηα αίηεζε ζην Πεξηθεξεηαθφ Πξφγξακκα γηα λα θάλεη ν 

Γήκνο Πνιπγχξνπ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ην Δηδηθφ ρνιείν, ελψ θάιιηζηα ν δήκνο κπνξεί θαη έρεη 

ηελ δπλαηφηεηα λα ην σξηκάζεη ην έξγν θαη κφλνο ηνπ. Ο αξρεγόο ηεο δεύηεξεο ειάζζνλνο 

κεηνςεθίαο θ. Νηθόιανο Παξζεληώηεο, ζπληάρζεθε κε ηελ άπνςε ηνπ θ. Μπνγδάλνπ. 
 Σνλ ιφγν πήξε ν αξρεγόο ηεο πξώηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Θσκάο Καπιάλεο, ν νπνίνο 

ζπκθψλεζε κε ηελ άπνςε ηνπ θ. Μπνγδάλνπ φηη δελ κπνξεί απφ εδψ θαη πέξα λα ζπλερίζεη ν Γήκνο λα 

δίλεη ρξήκαηα ζηελ ΑΝΔΣΥΑ ρσξίο ιφγν, θαη φηη ππάξρνπλ θαη εηδηθνί ζπλεξγάηεο θαη αμηφινγνη 

ππάιιεινη νη νπνίνη έρνπλ ηελ εκπεηξία λα σξηκάζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα. 

 πλέρηζε ιέγνληαο φηη: «θαη ηελ πξνεγνχκελε θνξά ην ςεθίζακε κε απηέο ηηο αληηξξήζεηο ην 

ίδην ζα θάλνπκε θαη ηψξα, αιιά πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα ζηακαηήζεη απηφ ην πξάγκα. Όηαλ ε 

ΑΝΔΣΥΑ καο πξνζθέξεη νπζηαζηηθή βνήζεηα θαλείο δε έρεη δηαθσλία»  

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ην ψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά 

 Σν πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η  θ α η ά   π ι ε η ν ς ε θ ί α  

 

1. Δγθξίλεη ηελ ππνγξαθή ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κε ηίηιν 

«ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ  ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΑ ΣΖ 

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΚΑΗ ΩΡΗΜΑΝΖ ΔΡΓΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ  

{α) ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΟ ΔΡΓΟ ΣΖ Σ.Κ. ΟΛΤΝΘΟΤ, ΓΖΜΟΤ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ θαη 

β) ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ}. 

1. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Πνιπγύξνπ θ. Αζηέξην Εσγξάθν εθπξόζσπν ηνπ 

Γήκνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ε νπνία ζα πεξηέρεη ηα εμήο. 

 

 

ηνλ Πνιχγπξν Υαιθηδηθήο ζήκεξα ……-…..-2011 εκέξα ……………… νη παξαθάησ θνξείο, 

θαινχκελνη ζην εμήο "ζπκβαιιφκελνη": 

 

Α. Ο Γήκνο Πνιπγύξνπ Υαιθηδηθήο, πνπ εδξεχεη ζηνλ Πνιχγπξν, Σ.Κ. 63100 θαη εθπξνζσπείηαη 

λφκηκα απφ ην Γήκαξρν θ. Εσγξάθν Αζηέξην , θαη ν νπνίνο ζα απνθαιείηαη εθεμήο ζηελ παξνχζα 

γηα ράξηλ ζπληνκίαο «θχξηνο ηνπ έξγνπ», 

Β. Ζ Αλαπηπμηαθή Υαιθηδηθήο Α.Δ. – Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α. (ζην εμήο 

ΑΝ.ΔΣ.ΥΑ. Α.Δ.), πνπ εδξεχεη ζηνλ Πνιχγπξν,  22αο Απξηιίνπ & Μαθεδνλίαο γσλία, Σ.Κ. 63100 

θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θ. πξγαλίδε Θεφδσξν, Γεληθφ Γηεπζπληή, θαη ε νπνία ζα 

απνθαιείηαη εθεμήο ζηελ παξνχζα ράξηλ  ζπληνκίαο  « θνξέαο πινπνίεζεο», έρνληαο ππ’ φςε ηελ 

κε αξηζκφ 78/2011 &  235/2011 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Πνιπγχξνπ θαη ηελ κε 

αξηζκφ 217/11.02.2011 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΝ.ΔΣ.ΥΑ. Α.Δ., ζπλνκνινγνχλ 

θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα παξαθάησ: 

 

Άξζξν 1 

Πξννίκην 

 Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε θνηλσληθή ζπλνρή κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηελ πξνψζεζε κηαο αληαγσληζηηθήο θαη δπλακηθήο νηθνλνκίαο. Οη πξνζαλαηνιηζκνί 

απηνί αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ ρσξψλ θαη πεξηνρψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σαπηφρξνλα, 
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ζηξαηεγηθφο ζηφρνο γηα ηελ Διιάδα είλαη ε επίηεπμε ηεο πξαγκαηηθήο ζχγθιηζεο θαη ζπλνρήο πξνο ην 

κέζν επξσπατθφ επίπεδν.  

Με ηηο πξννπηηθέο απηέο, θαη ζε κία επνρή πνπ ε ρψξα καο γλσξίδεη ηε ρεηξφηεξε κεηαπνιεκηθά 

νηθνλνκηθή θξίζε, έρνπλ μεθηλήζεη, ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν, κε αξθεηή θαζπζηέξεζε, νη 

δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΠΑ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 – 2013, κέζα ζ΄ έλα 

πεξηβάιινλ έληνλα αληαγσληζηηθφ θαη δχζθνιν γηα ηνπο απηνδηνηθεηηθνχο θνξείο, πνπ θηινδνμνχλ λ΄ 

απνζπάζνπλ ζεκαληηθφ κεξίδην ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ν θάζε θνξέαο γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ.  

 Ζ λέα επνρή ηνπ “Καιιηθξάηε” γηα ηνπο ΟΣΑ, θαληάδεη δπζθνιφηεξε κέζα ζην ζχλνιν ησλ 

ζεκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, ηαπηφρξνλα φκσο απνηειεί κηα λέα πξφθιεζε ζηελ πξνζπάζεηα 

εμεχξεζεο αλαπηπμηαθψλ πφξσλ. 

 Οη αλσηέξσ απαηηήζεηο ζπλεγνξνχλ ζηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο 

κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ θαη ηεο Αλαπηπμηαθήο Υαιθηδηθήο Α.Δ. – Αλαπηπμηαθήο Αλψλπκεο 

Δηαηξείαο Ο.Σ.Α., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν. 3852/10. 

 

Άξζξν 2 

Αληηθείκελν 

 Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο απνηεινχλ ε δηεξεχλεζε θαη ν εληνπηζκφο ρξεκαηνδνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ε πξνεηνηκαζία, ε ζχληαμε θαη ε ππνβνιή πιήξσλ θαθέισλ πξνηάζεσλ γηα δηεθδίθεζε 

έγθξηζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ή πξνγξακκάησλ ζε επηιεγκέλα ζεκαηηθά 

αληηθείκελα ζην Γήκν Πνιπγχξνπ, ηα νπνία ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΑ ή άιιν εζληθφ θαη 

Δπξσπατθφ Πξφγξακκα, θαζψο θαη ε παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ σξίκαλζε (έιεγρνο 

πιεξφηεηαο θαη ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ αδεηνδνηήζεσλ θαη εγθξίζεσλ)  ησλ έξγσλ απηψλ, κέρξη 

ηνπ ζηαδίνπ ηεο νξηζηηθήο έληαμεο θαη έγθξηζεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πεξηιακβάλεη: 

 ηε δηεξεχλεζε  

 ηνλ εληνπηζκφ ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ 

 ηελ πξνεηνηκαζία 

 ηε ζχληαμε θαη  

 ηελ ππνβνιή πιήξσλ θαθέισλ πξνηάζεσλ   

γηα ηηο εμήο πξνηάζεηο : 

2. ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΟ ΔΡΓΟ ΣΖ Σ.Κ. ΟΛΤΝΘΟΤ, ΓΖΜΟΤ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ 

3. ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ 
 

Άξζξν 3 

Πξνϋπνινγηζκόο 

 

3.1.  Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο παξνχζαο φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην Παξάξηεκα αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000,00) ΔΤΡΩ πιένλ Φ.Π.Α., ήηνη ζπλνιηθά επηά ρηιηάδσλ 

ηξηαθνζίσλ νγδόληα (7.380,00) ΔΤΡΩ.  

   3.2.  Ζ θαηαβνιή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηελ ΑΝ.ΔΣ.ΥΑ. Α.Δ. ζα γίλεηαη ζε δφζεηο θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηελ πιεξσκή ηνπ πνζνχ ησλ 3.000,0 ΔΤΡΩ πιένλ Φ.Π.Α. κε ηελ θαηάζεζε ηνπ 

θάζε θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο.  

 

Άξζξν 4 

Υξνλνδηάγξακκα 

 Ζ ζπκβνπιεπηηθή θαη επηζηεκνληθή  ππνζηήξημε γηα ηε δηεξεχλεζε θαη σξίκαλζε έξγσλ ηνπ 

Γήκνπ Πνιπγχξνπ ζα γίλεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ρξνληθήο ηζρχνο ηεο παξνχζαο.  

Άξζξν 5 

Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

5.1.  Ο Γήκνο Πνιπγχξνπ σο θχξηνο ηνπ έξγνπ αλαιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο: 

 Να ρξεκαηνδνηήζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ «αληηθεηκέλνπ» ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ην 

πνζφ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο.  

 Να έρεη ηελ επζχλε ηεο επηινγήο ησλ πξνηάζεσλ αλά ζεκαηηθφ αληηθείκελν φπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2.  
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 Να παξέρεη θάζε πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν πνπ ηπρφλ δεηεζεί απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο θαη 

απνζθνπεί ζηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο θαη λα ππνβνεζάεη γεληθφηεξα 

ηελ πξνψζεζε ηνπ έξγνπ ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ. 

 Να ππνζηεξίδεη ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ γεληθά ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, κε 

ηηο ππεξεζίεο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ  θαη λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα λα 

ζπληάμεη ηελ ηερληθή / αξρηηεθηνληθή κειέηε, ηα ζηαηηθά, ηηο Ζ/Μ κειέηεο θαη ηε Μ.Π.Δ., κε 

κεραληθνχο ηνπ Γήκνπ ή κε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε, εθφζνλ απαηηνχληαη. 

 Να δηαζθαιίζεη ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ παξφληνο 

αληηθεηκέλνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην θνξέα πινπνίεζεο (ΑΝ.ΔΣ.ΥΑ. Α.Δ.).  

 Να δηαζέζεη εθπξφζσπν ηνπ ζηελ ζηειέρσζε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ 

άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο . 

5.2 Ζ ΑΝ.ΔΣ.ΥΑ. Α.Δ. σο θνξέαο πινπνίεζεο  ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  αλαιακβάλεη ηηο 

αθφινπζεο ππνρξεψζεηο:  

 Σελ  πινπνίεζε ησλ  εξγαζηψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

πνξείαο εθηέιεζήο ηνπ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

 Σελ δηάζεζε ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ ηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε αξηηφηεηα ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 Να πξαγκαηνπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο επαθέο θαη ζπλελλνήζεηο κε ζπλαξκφδηνπο Φνξείο πνπ 

ππάγνληαη ζην Γήκν Πνιπγχξνπ ψζηε λα ζπλεξγαζηνχλ ζηε δηεπθφιπλζε πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ. 

 Να δηεπθνιχλεη ηνπο ζπκβαιινκέλνπο ζηηο αλαγθαίεο επαθέο θαη ζπλελλνήζεηο κε δεκφζηνπο 

θνξείο, ζην πιαίζην ηεο εθηέιεζεο ηνπ παξφληνο αληηθεηκέλνπ. 

 Να δηαζέζεη εθπξνζψπνπο ηεο ζηελ ζηειέρσζε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ 

άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο . 

 Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  ζα πεξηέιζεη ζηελ 

ΑΝ.ΔΣ.ΥΑ. Α.Δ. ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο (φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 3). Σα παξαπάλσ πνζά ζα δηαηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο.  

Άξζξν 6 

Πόξνη 

 Οη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ζα θαιπθζνχλ απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ ηνπ έηνπο 2011, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ ΚΑ 02.00.6736.003 

 

Άξζξν 7 

Γηάξθεηα 

 Ζ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη δηαξθεί έσο ηηο 

31/12/2011.  

 Ζ παξαπάλσ δηάξθεηα κπνξεί λα παξαηαζεί πξηλ ηε ιήμε ηεο, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ νη 

ζπκβαιιφκελνη ζηελ παξνχζα Φνξείο, ππέγξαςαλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

 

Άξζξν 8 

Κνηλή Δπηηξνπή παξαθνινύζεζεο εθαξκνγήο ηεο ζύκβαζεο 

 Οη ζπκβαιιφκελνη θνξείο ξεηά ζπκθσλνχλ θαη ζπλαπνδέρνληαη φηη, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, έρεη ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο 

εμήο: 

1. Σε Γεκνηηθή χκβνπιν θ. αξάληε Μαξία εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ κε 

αλαπιεξψηξηά ηεο ηε Γεκνηηθή χκβνπιν θ. Ενχλε ηέιια. 

2. Σν Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΑΝ.ΔΣ.ΥΑ. Α.Δ. θ. πξγαλίδε Θεφδσξν, κε αλαπιεξψηξηά ηνπ ηελ 

θ. Καξαγηάλλε Γεσξγία θαη 

3. Σνλ θ. Μαηζνχθε Αζαλάζην, ζηέιερνο ηεο ΑΝ.ΔΣ.ΥΑ. Α.Δ., κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. 

ηακαηάθε ηέθαλν, ζηέιερνο ηεο ΑΝ.ΔΣ.ΥΑ. Α.Δ. 

1. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ νξγάλνπ παξαθνινχζεζεο είλαη νη εμήο: 

Α. Παξαθνινπζεί ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαη ζπληάζζεη έθζεζε 

ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 
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Β. Δπηιακβάλεηαη ηπρφλ πξνβιεκάησλ  ή δηαθσληψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο 

ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα δψζεη ιχζε απεπζχλεηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, θαη  

Γ. Απνθαζίδεη γηα ηελ νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

παξνχζαο. 

 

 

 

Άξζξν 9 

Ρήηξεο 

 Σα ζπκβαιιφκελα κέξε νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ ηνπο  φξνπο ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο 

ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ 

νξγάλνπ παξαθνινχζεζεο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ζε βάξνο ηνπ ζπκβαιιφκελνπ πνπ 

έθαλε ηελ παξάβαζε νη εμήο ξήηξεο: 

1. χζηαζε εθαξκνγήο ησλ φξσλ 

2. Απνδεκίσζε γηα ηε δεκία πνπ έρεη επέιζεη απφ ηελ κε εθαξκνγή ησλ φξσλ 

3. Αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπκβαιιφκελνπ κε άιιν θνξέα. 

Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, αλαγλψζζεθε θαη ππνγξάθεθε ζε δχν 

αληίηππα, έλα γηα θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο. 

 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

Γηα ηνλ Γήκν 

 

Εσγξάθνο Αζηέξηνο 

Γήκαξρνο Πνιπγύξνπ 

Γηα ηελ ΑΝ.ΔΣ.ΥΑ. Α.Δ. 

 

πξγαλίδεο Θεόδσξνο 

 Γεληθόο Γηεπζπληήο 

 

 

Δπί ηεο αλσηέξσ απόθαζεο, κεηνςήθεζε ε κείδνλα κεηνςεθία θαη ν αξρεγόο ηεο δεύηεξεο 

ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Νηθόιανο Παξζεληώηεο. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 235/2011. 

 

Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 3-6-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ 
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