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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΩΝ      Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 02-04-2015 

ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ     ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο 

 *******       Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. 
 

Αξηζκφο  Απφθαζεο   29 / 2015 

 

Θ Ε Μ Α: «Έγθξηζε ζχλαςεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ηελ εηαηξεία «Δγλαηία νδφο 

Α.Δ.» γηα ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ πλδέζκνπ ζηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη κειεηψλ» 

 

ηνλ Δχνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 2 ηνπ κήλα 

Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2015 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Πέκπηε θαη ψξα 10.30΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, χζηεξα 

απφ ηελ αξηζκ. 1183/30-3-2015 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δφζεθε ζηνλ θάζε 

ζχκβνπιν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη 

ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, 

δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ηξηψλ (3) κειψλ ήηαλ παξφληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ       ΑΠΟΝΣΕ 

1. Σειίδεο Αλαζηάζηνο  

2. Αιεμηάδνπ Ισάλλα 

3. Κνπζαγηαλλίδεο Σξηαληάθπιινο 

 

 

Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 3ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο ζχλαςεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ηελ εηαηξεία 

«Δγλαηία νδφο Α.Δ.» γηα ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ πλδέζκνπ ζηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη 

κειεηψλ», έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο: 

α) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 245-251, θαη 209 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν. 3852/2010. 

γ) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 4070/2012. 

δ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4313/2014 πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ακνηβή ηεο «ΔΓΝΑΣΙΑ 

ΟΓΟ Α.Δ.» γηα ηηο ππεξεζίεο δηνίθεζεο έξγνπ. 

ε) Σελ αλεπάξθεηα επηζηεκνληθνχ - ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ζην χλδεζκν. 
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ζη) Σν αξηζκ. 387/3-2-2015 ππφκλεκα νθηαθνζίσλ θαη πιένλ ζπγγελψλ εληαθηαζκέλσλ ζην 

Κνηκεηήξην ηνπ πλδέζκνπ. 

δ) Σελ αξηζκ. 165/16-2-2015 επηζηνιή ηνπ Γεκάξρνπ Κνξδειηνχ – Δπφζκνπ πξνο ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ πλδέζκνπ. 

ε) Σελ αξηζκ. 57/2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κνξδειηνχ – Δχνζκνπ. 

ζ) Σελ αξηζκ. 65/2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ακπεινθήπσλ – Μελεκέλεο. 

η) Σελ 27/2015 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

ηα) Σηο αξηζκ. 8 θαη 9/2015 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ 

Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

ηβ) Σν αξηζκ. 2967/19-11-2014 έγγξαθν ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

πλδέζκνπ. 

ηγ) Σν αξηζκ. 1700/2-4-2015 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. 

ηδ) Σελ αξηζκ. 864/10/5-3-2015 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο 

«ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ.», κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ζχλαςε Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ην 

χλδεζκν Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο 

ηε) Σελ επηηαθηηθή αλαγθαηφηεηα εθπφλεζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ γηα ηελ άκεζε 

δεκνπξάηεζε ηεο θαηαζθεπήο λέσλ ηαθηθψλ ηκεκάησλ θαη έξγσλ ππνδνκήο ηνπ 

Κνηκεηεξίνπ. 

 

 

ηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ φηη απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ε 

άκεζε επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο Κνηκεηεξίνπ θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ηαθηθψλ ηκεκάησλ ζε 

αγξνηεκάρηα, πνπ πξφζθαηα απαιινηξηψζεθαλ θαη αλήθνπλ πιένλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ 

πλδέζκνπ. 

Ο χλδεζκνο Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ζπζηάζεθε κε ζθνπφ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

Κνηκεηεξίσλ ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ζπλνιηθή έθηαζε 454.257 η.κ. 

πνπ αλήθεη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ Γήκσλ Δπφζκνπ θαη Ωξαηνθάζηξνπ ραξαθηεξίζηεθε σο 

ρψξνο Κνηκεηεξίνπ κε ην απφ 6-12-1977 Π.Γ/κα (ΦΔΚ 3Γ/14-1-78) «Πεξί θαζνξηζκνχ 

ρψξνπ Νεθξνηαθείνπ εθηφο ησλ εγθεθξηκέλσλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ Δπφζκνπ θαη 

Ωξαηνθάζηξνπ (Θεζζαινλίθεο)».  

Μέιε ηνπ πλδέζκνπ είλαη νη Γήκνη Θεζζαινλίθεο, Ακπεινθήπσλ – Μελεκέλεο, 

Κνξδειηνχ - Δπφζκνπ, Νεάπνιεο - πθεψλ θαη Παχινπ Μειά θαη ν εμππεξεηνχκελνο 

πιεζπζκφο ησλ δήκσλ κειψλ ηνπ πλδέζκνπ αλέξρεηαη, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 

2011, ζηνπο 663.048 θαηνίθνπο. 
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Απφ ηε ζχζηαζή ηνπ κέρξη ζήκεξα ν χλδεζκνο ιεηηνπξγεί ηα Κνηκεηήξηα κε πιήξε 

ππνδνκή (εθθιεζία, νζηενθπιάθηα, νηθνγελεηαθνχο θαη απινχο ηάθνπο, ςπγεία, δξφκνπο, 

πξάζηλν θιπ) ζε επηθάλεηα εθαηφλ πελήληα (150) ζηξεκκάησλ θαη έρεη πξνβεί επηπιένλ ζηελ 

απαιινηξίσζε αγξνηεκαρίσλ εκβαδνχ εθαηφλ ζαξάληα (140) ζηξεκκάησλ, απφ ηα νπνία ηα 

πελήληα έμη (56) ζηξέκκαηα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ άκεζα κε ηελ θαηαζθεπή έμη (6) λέσλ 

ηαθηθψλ ηκεκάησλ θαη φισλ ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ πξφζβαζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα απηψλ 

έξγσλ ππνδνκήο, πνπ ζα απνδψζνπλ ζε ρξήζε δπν ρηιηάδεο νθηαθφζηνπο (2.800) λένπο 

ηάθνπο. 

Γπζηπρψο, νη αλάγθεο γηα λένπο ρψξνπο ηαθήο ζπλερψο απμάλνληαη, θαζηζηψληαο 

έηζη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα πινπνηεζεί άκεζα ε επέθηαζε, δεδνκέλνπ φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

Κνηκεηήξην είλαη ην κφλν ζην Πνιενδνκηθφ πγθξφηεκα ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ην νπνίν 

ππάξρεη δπλαηφηεηα επέθηαζεο θαη απνηειεί ηελ κνλαδηθή ιχζε γηα ηελ κειινληηθή 

εμππεξέηεζε νιφθιεξεο ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Ο χλδεζκνο αδπλαηεί λα πινπνηήζεη ην έξγν ηεο επέθηαζεο κε ηελ δηθή ηνπ Σερληθή 

Τπεξεζία γηαηί δελ δηαζέηεη κεραληθνχο (ππεξεηεί κφλν κία ΠΔ πνιηηηθφο κεραληθφο) κε 

εηδηθφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ κειέηε θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ φπσο 

Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ, Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ θαη Ηιεθηξνιφγνπ – Μεραλνιφγνπ 

Μεραληθνχ. Αιιά νχηε θαη ε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3316/2005 αλάζεζε ζχληαμεο 

ηεο κειέηεο ζε ηδηψηεο κειεηεηέο είλαη εθηθηή απφ ηελ ππεξεζία καο, αθνχ δελ δηαζέηεη ηελ 

απαηηνχκελε γηα ηελ πξνεηνηκαζία, ηελ δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο θαη ηε δηνίθεζε 

ηεο κειέηεο, ηερληθή ζηειέρσζε. 

ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ πλδέζκνπ (ΦΔΚ 1997/Β΄/14-9-2009) 

πξνβιέπνληαη γηα ηνλ θιάδν ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ δπν (2) ζέζεηο (ππεξεηεί έλαο), γηα 

ηνλ θιάδν ΠΔ κεραλνιφγσλ κεραληθψλ, ειεθηξνιφγσλ κεραληθψλ, κεραλνιφγσλ − 

ειεθηξνιφγσλ κεραληθψλ, κία (1) ζέζε, ε νπνία είλαη θελή. 

Όιεο νη θελέο θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζέζεηο ζεσξνχληαη νπζηαζηηθά θαηαξγεζείζεο 

κε ηελ αξηζκ. 251/2011 απφθαζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ, δπλάκεη ηεο παξ. 1α ηνπ 

άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4024/2011. 

Τπελζπκίδεηαη πσο κε ηελ αξηζκ. 20/2007 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

πλδέζκνπ, εγθξίζεθε ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο, κέζσ Α..Δ.Π., πξνζσπηθνχ (κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ελφο ΠΔ πνιηηηθνχ κεραληθνχ). ηηο 12-07-2010 δεκνζηεχζεθαλ ζην ΦΔΚ 

(605/Γ/12.7.2010) νη νξηζηηθνί πίλαθεο δηνξηζηέσλ, αιιά κεηά ηελ ςήθηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Ν.3833/2010, θαζίζηαηαη αδχλαηε ε πξφζιεςε ησλ επηηπρφλησλ. 

ηε ζπλέρεηα, κε ηελ αξηζκ. 11/2012 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

πλδέζκνπ εγθξίζεθε ε ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ην Γήκν Κνξδειηνχ – 

Δπφζκνπ, κε αληηθείκελν – κεηαμχ άιισλ – ηελ εθπφλεζε κειέηεο επέθηαζεο ηνπ 

Κνηκεηεξίνπ ζε έθηαζε 56 ζηξεκκάησλ θαη ηελ επίβιεςε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Η 
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πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε πνπ έιεμε ζηηο 10/2/2014, ζην ηκήκα πνπ αθνξνχζε ζην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν αδξάλεζε, ρσξίο λα νινθιεξσζεί. 

Μεηέπεηηα, ζηηο 20-09-2013 ν χλδεζκνο εμέδσζε αλαθνίλσζε γηα εθδήισζε 

ελδηαθέξνληνο γηα κεηαηάμεηο ππαιιήισλ ζην χλδεζκν. Όκσο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

30 ηνπ Ν. 4223/2013 δελ πξνρψξεζε ε δηαδηθαζία ησλ κεηαηάμεσλ. 

Αθνινχζσο, ζηηο 26-11-2013 κε έγγξαθν ηνπ πλδέζκνπ δεηήζεθε απφ ηνλ ηφηε 

Αληηδήκαξρν Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο (θ. Αλδξέα Κνπξάθε) ε 

ζπλδξνκή ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ζηελ κειέηε θαη επίβιεςε 

έξγσλ ηνπ πλδέζκνπ, αιιά κεηά απφ ζχζθεςε, νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο 

παξέπεκςαλ ην ζέκα ζην Γξαθείν Γηνηθεηηθήο θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο Γήκσλ Ννκνχ 

(πξψελ ΣΤΓΚ). 

ηηο 18-02-2014 ν χλδεζκνο αηηήζεθε απφ ην Γξαθείν Γηνηθεηηθήο θαη Σερληθήο 

Τπνζηήξημεο Γήκσλ Ννκνχ (πξψελ ΣΤΓΚ) ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ηνλ νξηζκφ κεραληθψλ 

γηα ηε ζχληαμε κειεηψλ θαη επίβιεςε έξγσλ ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

Ο χλδεζκνο φιν ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα δηεξεπλνχζε ηξφπν 

ζπλεξγαζίαο κε ην Γήκν Θεζζαινλίθεο θαη φρη κφλν θαη παξάιιεια πξνζπάζεζε γηα ηελ 

πξφζιεςε ή κεηάηαμε ηνπιάρηζηνλ ελφο κεραληθνχ, ελψ εμέηαδε θαη ηε δπλαηφηεηα ζχλαςεο 

Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ηελ εηαηξεία «Δγλαηία Οδφο Α.Δ.». 

Όιεο νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ κεηάηαμε ή κεηαθίλεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο κεραληθνχ 

πξνο ηνλ χλδεζκν λαπάγεζαλ, δηφηη θαλείο Γήκαξρνο δελ ήηαλ δηαζέζηκνο λα επηηξέςεη ηελ 

πξνζσξηλή έζησ απψιεηα ελφο επηζηεκνληθνχ ηερληθνχ ζηειέρνπο ηνπ. Οχηε θαη ππάιιεινο 

εμέθξαζε ελδηαθέξνλ λα κεηαθηλεζεί πξνο ηνλ χλδεζκν, είηε σο κεηαηαζζφκελνο, είηε σο 

απνζπαζκέλνο, είηε σο κεηαθηλνχκελνο. 

χκθσλα κε ην αξηζκ. 2967/19-11-2014 έγγξαθν ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ πλδέζκνπ, ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ πλδέζκνπ αδπλαηεί λα πινπνηήζεη ην 

έξγν ηεο κειέηεο, επίβιεςεο θαη θαηαζθεπήο ηαθηθψλ ηκεκάησλ θαη ησλ αλαγθαίσλ 

ππνδνκψλ, θαζψο θαη νηνλδήπνηε άιινπ δεκφζηνπ ηερληθνχ έξγνπ, δηφηη δελ δηαζέηεη επαξθή 

ηερληθή ζηειέρσζε γηα ηε ζχληαμε θαη ζεψξεζε κειεηψλ έξγσλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία, ηελ 

δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο θαη ηε δηνίθεζε κειεηψλ ή έξγσλ.  

Δπίζεο, ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο, ζηνλ νπνίνλ απεπζχλζεθε ν χλδεζκνο 

πξνθεηκέλνπ λα επηιχζεη ην πξφβιεκα ηεο θαηαζθεπήο λέσλ ηαθηθψλ ηκεκάησλ ζην 

Κνηκεηήξην ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, κε ην αξηζκ. 1700/2-4-2015 έγγξαθν ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, δήισζε πιήξε αδπλακία ηνπ Γξαθείνπ Γηνηθεηηθήο θαη 

Σερληθήο Τπνζηήξημεο Γήκσλ Ννκνχ (πξψελ Σ.Τ.Γ.Κ.) γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε 

ππνζηήξημεο, δεδνκέλνπ φηη ην πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη, κπνξεί νξηαθά λα θαιχςεη ηηο 

δηαπηζησκέλεο αλάγθεο ησλ ελ εμειίμεη έξγσλ ηεο. 
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Δπνκέλσο, σο ε κφλε εθηθηή ιχζε γηα ηε επίηεπμε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

θαηαζθεπήο λέσλ ηαθηθψλ ηκεκάησλ, είλαη απηή ηεο ζχλαςεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε 

ηελ εηαηξεία «Δγλαηία Οδφο Α.Δ.». 

Αληηθείκελν ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο είλαη ε δεκηνπξγία ηαθηθψλ ηκεκάησλ θαη 

φισλ ησλ έξγσλ ππνδνκήο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα απηψλ. Μέζσ ησλ κειεηψλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ, ηα θχξηα πξνο επίιπζε 

ζέκαηα πνπ ζα αληηκεησπηζζνχλ είλαη ηα εμήο: 

 ε ελνπνίεζε ηεο κειεηψκελεο πεξηνρήο κε ην ελ ιεηηνπξγία Κνηκεηήξην, ιακβάλνληαο 

ππφςε θαη ηελ δπλαηφηεηα ελνπνίεζεο απηήο κε ηηο κειινληηθέο επεθηάζεηο ζε νιφθιεξν 

ηνλ ραξαθηεξηζκέλν -βάζεη ηνπ δηαηάγκαηνο –ρψξν, 

 ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ ηαθήο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο θαη ζε κνξθνινγηθή αξκνλία κε ηα πθηζηάκελα ηαθηθά ηκήκαηα, 

 ε δηακφξθσζε ηκήκαηνο ππέξγεησλ ρψξσλ ηαθήο, 

 ε δηακφξθσζε ρψξσλ ππαίζξησλ νζηενζεθψλ θαη ε θαηαζθεπή απηψλ, 

 ε θαηαζθεπή νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ, 

 ε πξφζβαζε πξνο ηα λέα ηαθηθά ηκήκαηα κέζσ επέθηαζεο ησλ νδψλ ηνπ ελ ιεηηνπξγία 

Κνηκεηεξίνπ θαη κε πξφβιεςε - πςνκεηξηθά - κειινληηθήο επέθηαζεο απηψλ θαη ζην 

ππφινηπν ραξαθηεξηζκέλν σο λεθξνηαθείν ρψξν, 

 ε επέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηθηχσλ χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο, ηζρπξψλ 

θαη αζζελψλ ξεπκάησλ θαζψο θαη ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ. 

ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, ε «Δγλαηία 

Οδφο Α.Δ.» δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ζα αζθεί φια ηα θαζήθνληα 

ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε 

λνκνζεζία πεξί Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη εηδηθφηεξα ζα εθηειέζεη ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

1. Μειέηε ηνπ Έξγνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ Μειέηε Δθαξκνγήο Αξρηηεθηνληθψλ, Μειέηε 

Δθαξκνγήο Οδνπνηίαο, Μειέηε Δθαξκνγήο ηαηηθψλ, Μειέηε Δθαξκνγήο Η/Μ, χληαμε 

Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο, χληαμε ΑΤ – ΦΑΤ. 

2. Γηα ηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ, φπσο απηνί πξνθχςνπλ απφ ηελ κειέηε δηακφξθσζεο 

πεξηβάιινληα ρψξνπ ζα εθπνλεζεί θπηνηερληθή κειέηε. 

3. Οξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφ πινπνίεζεο. 

4. χληαμε ή/θαη Δπηθαηξνπνίεζε δηαθεξχμεσλ. 

5. Γηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη επηινγήο αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

6. Να ζπλππνγξάθεη καδί κε ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ηηο ζρεηηθέο κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ 

ζπκβάζεηο. 

7. Γηαρείξηζε, επίβιεςε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ. 
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8. Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ζην ζχλνιφ ηνπ (ζηηο πεξηπηψζεηο ηερληθψλ έξγσλ έσο θαη ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή). 

9. Παξάδνζε ηνπ Έξγνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ κε πιήξε ηερληθή θαη 

νηθνλνκηθή ηεθκεξίσζε. 

Δπεηδή ε κειέηε θαη ε θαηαζθεπή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, 

φπσο ζπλνπηηθά πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, είλαη αδχλαηνλ λα πινπνηεζεί απφ ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ιφγσ ηεο αλεπάξθεηαο 

πξνζσπηθνχ, ν χλδεζκνο δηαπξαγκαηεχζεθε κε ηελ «ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ.», ψζηε ε 

εηαηξεία κε ηε κεγάιε εκπεηξία ηεο ζε ηερληθά έξγα ηδηαηηέξσλ απαηηήζεσλ λα αλαιάβεη θαη 

λα θέξεη εηο πέξαο ηε κειέηε θαη ηελ θαηαζθεπή - κεηαμχ άιισλ - θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ. 

Η ζπλεξγαζία ησλ δπν λνκηθψλ πξνζψπσλ θξίλεηαη επσθειήο θαη γηα ηα δπν 

ζπκβαιιφκελα κέξε, δηφηη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν επηιχεηαη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο 

Θεζζαινλίθεο, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ παληειή έιιεηςε ρψξσλ εληαθηαζκνχ, ηθαλνπνηψληαο 

αθελφο ην αίζζεκα ησλ ζπκπνιηηψλ καο θαη δεκηνπξγψληαο αθεηέξνπ ηθαλέο ζπλζήθεο 

αχμεζεο ησλ εζφδσλ ηνπ πλδέζκνπ, αθνχ κε ηελ επάξθεηα ρψξσλ ηαθήο ζα δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα, θαηφπηλ θαηαβνιήο αληίζηνηρνπ δηθαηψκαηνο, ζ’ φζνπο επηζπκνχλ λα δηαηεξνχλ 

ηνπο εληαθηαζκέλνπο ζπγγελείο ηνπο ζην Κνηκεηήξην γηα πεξηζζφηεξα έηε. 

Δπίζεο, κε ηε ζπλεξγαζία πξνάγνληαη ηα ηνπηθά θαη επξχηεξα πεξηθεξεηαθά 

ζπκθέξνληα, ελδπλακψλεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ, αμηνπνηείηαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ πλδέζκνπ ε ηερλνγλσζία, ε ηεξάζηηα κειεηεηηθή θαη ηερληθή εκπεηξία, 

θαζψο θαη ε γλψζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δεκφζησλ έξγσλ ηεο εηαηξείαο «ΔΓΝΑΣΙΑ 

ΟΓΟ Α.Δ.».  

πλεπψο, ε κφλε εθηθηή, ζπκθέξνπζα θαη ζχλλνκε επηινγή, ε νπνία κπνξεί λα 

επηιχζεη άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ην κείδνλ πξφβιεκα ηεο αλππαξμίαο ρψξσλ ηαθήο ζην 

Κνηκεηήξην ηεο δπηηθήο Θεζζαινλίθεο είλαη ε ζχλαςε Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ηελ 

«ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ.», πξνυπνινγηζκνχ εθαηφλ νγδφληα ρηιηάδσλ επξψ (180.000,00 €), κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη δηάξθεηαο ηξηάληα έμη (36) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

έλαξμήο ηεο. 

Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαιείηαη λα εγθξίλεη ηε ζχλαςε ηεο πξνγξακκαηηθήο 

ζχκβαζεο θαη λα νξίζεη δπν (2) κέιε ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή, ε νπνία ζα παξαθνινπζεί θαη ζα 

επνπηεχεη ηελ νξζή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

 Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππφςε: 
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α) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 245-251, θαη 209 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν. 3852/2010. 

γ) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 4070/2012. 

δ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4313/2014 πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ακνηβή ηεο «ΔΓΝΑΣΙΑ 

ΟΓΟ Α.Δ.» γηα ηηο ππεξεζίεο δηνίθεζεο έξγνπ. 

ε) Σελ αλεπάξθεηα επηζηεκνληθνχ - ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ζην χλδεζκν. 

ζη) Σν αξηζκ. 387/3-2-2015 ππφκλεκα νθηαθνζίσλ θαη πιένλ ζπγγελψλ εληαθηαζκέλσλ ζην 

Κνηκεηήξην ηνπ πλδέζκνπ. 

δ) Σελ αξηζκ. 165/16-2-2015 επηζηνιή ηνπ Γεκάξρνπ Κνξδειηνχ – Δπφζκνπ πξνο ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ πλδέζκνπ. 

ε) Σελ αξηζκ. 57/2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κνξδειηνχ – Δχνζκνπ. 

ζ) Σελ αξηζκ. 65/2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ακπεινθήπσλ – Μελεκέλεο. 

η) Σελ 27/2015 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

ηα) Σηο αξηζκ. 8 θαη 9/2015 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ 

Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

ηβ) Σν αξηζκ. 2967/19-11-2014 έγγξαθν ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

πλδέζκνπ. 

ηγ) Σν αξηζκ. 1700/2-4-2015 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. 

ηδ) Σελ αξηζκ. 864/10/5-3-2015 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο 

«ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ.», κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ζχλαςε Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ην 

χλδεζκν Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο 

ηε) Σελ επηηαθηηθή αλαγθαηφηεηα εθπφλεζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ γηα ηελ άκεζε 

δεκνπξάηεζε ηεο θαηαζθεπήο λέσλ ηαθηθψλ ηκεκάησλ θαη έξγσλ ππνδνκήο ηνπ 

Κνηκεηεξίνπ. 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α. Δγθξίλεη ηε ζχλαςε Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ηελ εηαηξεία «ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ 

Α.Δ.» κε αληηθείκελν ηε δεκηνπξγία ηαθηθψλ ηκεκάησλ θαη φισλ ησλ έξγσλ ππνδνκήο πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα απηψλ, πξνυπνινγηζκνχ 

εθαηφλ νγδφληα ρηιηάδσλ επξψ (180.000,00 €), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη 

δηάξθεηαο ηξηάληα έμη (36) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμήο ηεο. 
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Β. Οξίδεη σο εθπξνζψπνπο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ζηελ 

Κνηλή Δπηηξνπή ηελ Παπιίδνπ νθία, θιάδνπ ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, πξντζηακέλε ηεο 

ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ πλδέζκνπ θαη ηνλ Παπαδφπνπιν Θεφδσξν, θιάδνπ ΠΔ Γεσπφλσλ, 

δηεπζπληή ηνπ πλδέζκνπ. 

Γ. Δγθξίλεη ην θείκελν ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

 

 Η απφθαζε απηή έιαβε  α/α: 29. 

 Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 

       Ο Πξφεδξνο ηνπ πλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Σα κέιε 

 

 

Σειίδεο Αλαζηάζηνο         Παδαξιφγινπ Θαλάζεο 

Γεκνηηθφο χκβνπινο Θεζζαινλίθεο            ΠΔ Γηνηθεηηθφο 
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Μεηαξύ 

 

ηος ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΗΜΧΝ ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Και 

 

ηηρ «ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ.» 

 

 

 

για ηο έπγο : 

 
ΥΔΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ 

(ηος άπθπος 100 ηος Ν. 3852/2010) 
 

ΜΔΛΔΣΗ, ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 
ΣΑΦΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΑΙΧΝ, ΓΙΑ 
ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ, ΔΡΓΧΝ 

ΤΠΟΓΟΜΗ ΣΑ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΑ ΣΗ ΓΤΣΙΚΗ 
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2015 
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ηε Θεζζαινλίθε, ζήκεξα ηελ …/… /2015 κεηαμχ ησλ παξαθάησ ζπκβαιινκέλσλ : 

1. ηνπ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΗΜΧΝ ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ πνπ εδξεχεη ζηνλ ζηα 

θνηκεηήξηα ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ζηνλ Δχνζκν, άλσζελ πεξηθεξεηαθήο νδνχ, ν 

νπνίνο ζα απνθαιείηαη εθεμήο ζηελ παξνχζα ράξηλ ζπληνκίαο «Κύπιορ ηος Έπγος», 

φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθφ πκβνπιίνπ, θ. Αλαζηάζην 

Σειίδε, δεκνηηθφ ζχκβνπιν Γήκνπ Θεζζαινλίθεο  θαη 

2. ηεο «ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ.», φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Δηαηξείαο ……………………………….., πνπ εδξεχεη ζηε Θεζζαινλίθε νδφο 6ν ρικ. Δ.Ο. 

Θεζζαινλίθεο Θέξκεο θαη ε νπνία ζα απνθαιείηαη εθεμήο ζηελ παξνχζα ράξηλ ζπληνκίαο 

«Φοπέαρ Τλοποίηζηρ». 

 

Έρνληαο ππφςε : 

1. Σελ ππ. αξηζκ. ΚΤΑ Γ14α/02/69/ΦΝ380/94 ΦΔΚ η. Β'/846/94 «Ίδξπζε Δηαηξείαο Έξγσλ 

Τπνδνκήο κε ηελ επσλπκία «ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ.», θαη ην ΦΔΚ η. ΑΔ - ΔΠΔ/5016/95 

«Αλαθνίλσζε θαηαρψξεζεο ζην Μεηξψν Α.Δ. ηεο ζχζηαζεο ηεο Α.Δ. κε ηελ επσλπκία 

ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ.» 

2.Σν Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ Α’ 87/2010) θαη εηδηθφηεξα ην Άξζξν 100 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΔ ΤΜΒΑΔΙ» 

3. Σν Ν.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α’ 114/2006) 

4. Σηο ππ’ αξ. 9/13.03.2015 θαη 13/13.03.2015 Απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο κε ηηο νπνίεο εγθξίλεηαη ε ζχλαςε ζπλεξγαζίαο 

κε ηελ ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ. κέζσ Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο θαη απνθαζίδεηαη ε 

κεηαβίβαζε ηεο αξκνδηφηεηαο ζχλαςεο Πξνγξακκαηηθψλ πκβάζεσλ ζηελ Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ. 

5. Σελ ππ’ αξ. 29/2015 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ 

Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, κε ηελ νπνία απνθαζίδεηαη ε ζχλαςε Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο 

κε ηελ εηαηξεία «ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ.» θαη εμνπζηνδνηείηαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θ. 

Αλαζηάζηνο Σειίδεο γηα ηελ ππνγξαθή απηήο. 

6. Σελ ππ’ αξ. 864/10/5.3.2015 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο 

«ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ.», κε ηελ νπνία απνθαζίδεηαη ε ζχλαςε Πξνγξακκαηηθήο 

ΑΔΑ: ΩΥΧ1ΟΡ93-1ΛΜ
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χκβαζεο κε ην χλδεζκν Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο θαη εμνπζηνδνηείηαη ν Πξφεδξνο 

θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο απηήο γηα ηελ ππνγξαθή απηήο. 

7. Σν Ν. 4070 (ΦΔΚ. Α’ 82/10-04-2012) ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε εηαηξία ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ 

Α.Δ. κπνξεί λα ζπκβάιιεηαη κε ηα Ννκηθά Πξφζσπα πνπ κλεκνλεχνληαη ζηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 225 παξ. 1 ηνπ λ. 3463/2006 (Α΄ 114) θαη 100 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/2010 (Α΄ 

87) ζην πιαίζην Πξνγξακκαηηθψλ πκβάζεσλ γηα ηελ κειέηε θαη εθηέιεζε έξγσλ θαη 

πξνγξακκάησλ κηαο πεξηνρήο, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή ζπλαθψλ ππεξεζηψλ. 

8. Σν απφ 31-7-2013 πξαθηηθφ ηεο Σαθηηθήο πλέιεπζεο ηεο Δηαηξείαο «ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ 

Α.Δ.», ην νπνίν θαηαρσξήζεθε ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν κε αξ. Καηαρψξεζεο 

95793, ζχκθσλα κε ην νπνίν κπνξνχλ λα αλαηίζεληαη ζηελ Δηαηξεία κειέηεο θαη έξγα απφ 

ηξίηνπο είηε θαηφπηλ πκβάζεσο πνπ ζπλάπηεηαη απ επζείαο ή θαηφπηλ δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

9. Σν Ν. 4313 (ΦΔΚ. Α’ 261/17-12-2014) θαη εηδηθφηεξα ην Άξζξν 73 ζχκθσλα κε ην 

νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ε ακνηβή ηεο «ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ.» γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Έξγνπ. 

10. Σελ εγθχθιην κε αξηζ. Πξσηνθφιινπ 47159/ΔΤΘΤ 1045/25-9-2014 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε θαη παξάδνζε ησλ έξγσλ, 

ζηηο πεξηπηψζεηο εθηέιεζεο ηνπο απφ θνξέα γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ. 

11. Σελ πξνεθηηκψκελε ακνηβή εθπφλεζεο ηεο κειέηεο, ε νπνία ππνινγηδφκελε ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3316/2005, αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ ηξηαθνζίσλ πέληε ρηιηάδσλ 

δηαθνζίσλ εμήληα δχν επξψ θαη ηξηάληα δχν ιεπηψλ (305.262,32 €) κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.  

ζπκθσλνχληαη θαη γίλνληαη ακνηβαίσο απνδεθηά ηα αθφινπζα : 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο χλδεζκνο Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, σο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ, ζηελ πξνζπάζεηα 

αλάπηπμεο ησλ Κνηκεηεξίσλ, πξνγξακκαηίδεη ηελ ΜΔΛΔΣΗ, ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΚΑΙ 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΑΦΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑΣΧΝ, ΚΑΙ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΑΙΧΝ, ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΚΑΙ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΤΣΧΝ, ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΗ ΣΑ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΑ ΣΗ ΓΤΣΙΚΗ 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ην νπνίν ράξηλ ζπληνκίαο ζηελ παξνχζα Πξνγξακκαηηθή χκβαζε ζα 

νλνκάδεηαη «ην Έξγν». 

ΑΔΑ: ΩΥΧ1ΟΡ93-1ΛΜ
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θνπφο ηνπ Έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε ησλ πθηζηακέλσλ Κνηκεηεξίσλ, ζε έθηαζε 56  

ζηξεκκάησλ εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ 454.257 η.κ. πνπ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο λεθξνηαθείν κε 

ην απφ 6-12-1977 Π.Γ/κα (ΦΔΚ 3Γ/14-1-78) «Πεξί θαζνξηζκνχ ρψξνπ Νεθξνηαθείνπ 

εθηφο ησλ εγθεθξηκέλσλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ Δπφζκνπ θαη Χξαηνθάζηξνπ 

(Θεζζαινλίθεο)», ψζηε λα απνδνζνχλ ζε ρξήζε 2.500 ζέζεηο ηαθήο θαη λα θαιπθζνχλ νη 

καηεπείγοςζερ (όπωρ αςηό θαίνεηαι και από ηο με απ. ππωη. 108/16.01.2015 

έγγπαθο με θέμα «Πεπιοπιζμένη επάπκεια διαθέζιμων ηάθων ηπιεηούρ ηαθήρ» ηος 

πποϊζηαμένος ηος ημήμαηορ Κοινωνικήρ Δξςπηπέηηζηρ ηος ςνδέζμος) αλάγθεο 

ηνπ εμππεξεηνχκελνπ, απφ ηα ζπγθεθξηκέλα Κνηκεηήξηα, πιεζπζκνχ ησλ Γήκσλ κειψλ 

ηνπ πλδέζκνπ, πνπ αλέξρεηαη ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011, ζηνπο 663.048 

θαηνίθνπο.  

Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία  ηαθηθψλ ηκεκάησλ θαη φισλ ησλ έξγσλ 

ππνδνκήο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα απηψλ.  

Μέζσ ησλ κειεηψλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ, ηα θχξηα πξνο επίιπζε ζέκαηα πνπ ζα 

αληηκεησπηζζνχλ είλαη ηα εμήο: 

 ε ελνπνίεζε ηεο κειεηψκελεο πεξηνρήο κε ην ελ ιεηηνπξγία Κνηκεηήξην, ιακβάλνληαο 

ππφςε θαη ηελ δπλαηφηεηα ελνπνίεζεο απηήο κε ηηο κειινληηθέο επεθηάζεηο ζε 

νιφθιεξν ηνλ ραξαθηεξηζκέλν -βάζεη ηνπ δηαηάγκαηνο -ρψξν 

 ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ ηαθήο  ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο θαη ζε κνξθνινγηθή αξκνλία κε ηα πθηζηάκελα ηαθηθά ηκήκαηα  

 ε δηακφξθσζε ηκήκαηνο ππέξγεησλ ρψξσλ ηαθήο 

 ε δηακφξθσζε ρψξσλ ππαίζξησλ νζηενζεθψλ θαη ε θαηαζθεπή απηψλ 

 ε θαηαζθεπή νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ 

 ε πξφζβαζε πξνο ηα λέα ηαθηθά ηκήκαηα κέζσ επέθηαζεο ησλ νδψλ ηνπ ελ 

ιεηηνπξγία Κνηκεηεξίνπ θαη κε πξφβιεςε -πςνκεηξηθά - κειινληηθήο επέθηαζεο απηψλ 

θαη ζην ππφινηπν ραξαθηεξηζκέλν σο λεθξνηαθείν ρψξν  

 ε επέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηθηχσλ χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο, 

ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ θαζψο θαη ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ 

Δπεηδή ε κειέηε θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ είλαη αδχλαηνλ λα πινπνηεζεί 

απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ιφγσ κε 

επάξθεηαο  πξνζσπηθνχ, ν χλδεζκνο ήξζε ζε επαθή κε ηελ ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ. ψζηε 

ε Δηαηξεία κε ηε κεγάιε εκπεηξία ηεο ζε ηερληθά έξγα ηδηαηηέξσλ απαηηήζεσλ λα αλαιάβεη 

θαη λα θέξεη εηο πέξαο ηε κειέηε θαη ηελ θαηαζθεπή - κεηαμχ άιισλ - θαη ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

ΑΔΑ: ΩΥΧ1ΟΡ93-1ΛΜ
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο απνηειεί ε κεηαβίβαζε ηεο 

αξκνδηφηεηαο πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ, απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ, ζηνλ 

Φνξέα Τινπνίεζεο.  

ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ, ε ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ. σο Φνξέαο Τινπνίεζεο θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ζα πξνρσξήζεη ζηελ ζχληαμε ησλ ηερληθψλ κειεηψλ 

θαη ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, ζηελ δεκνπξάηεζε, ζηελ αλάδεημε αλαδφρνπ θαηαζθεπήο  

θαη ζηελ επίβιεςε θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ. 

Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ αλαζέηεη ζην Φνξέα Τινπνίεζεο λα εθηειέζεη, γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ, ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο: 

1. Μειέηε ηνπ Έξγνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη : 

1.1. Μειέηε Δθαξκνγήο Αξρηηεθηνληθψλ θαη Μειέηε Δθαξκνγήο Γηακφξθσζεο 

Πεξηβάιινληα Υψξνπ. 

1.2. Μειέηε Δθαξκνγήο Οδνπνηίαο 

1.3. Μειέηε Δθαξκνγήο ηαηηθψλ 

1.4. Μειέηε Δθαξκνγήο Η/Μ 

1.5. χληαμε Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο 

1.6. χληαμε ΑΤ – ΦΑΤ 

2. Γηα ηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ, φπσο απηνί πξνθχςνπλ απφ ηελ κειέηε δηακφξθσζεο    

πεξηβάιινληα ρψξνπ ζα εθπνλεζεί  θπηνηερληθή κειέηε. 

3.   Οξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφ πινπνίεζεο. 

4. χληαμε ή/θαη Δπηθαηξνπνίεζε δηαθεξχμεσλ. 

5. Γηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη επηινγήο αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

6. Να ζπλππνγξάθεη καδί κε ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ηηο ζρεηηθέο κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

Έξγνπ ζπκβάζεηο. 

7. Γηαρείξηζε, επίβιεςε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ. 

8. Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ζην ζχλνιφ ηνπ (ζηηο πεξηπηψζεηο ηερληθψλ έξγσλ έσο θαη ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή) . 

ΑΔΑ: ΩΥΧ1ΟΡ93-1ΛΜ
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9. Παξάδνζε ηνπ Έξγνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ κε πιήξε ηερληθή 

θαη νηθνλνκηθή ηεθκεξίσζε. 

Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο, θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ θαη 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, αζθεί φια ηα θαζήθνληα ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο θαη ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία πεξί Γεκνζίσλ 

Έξγσλ, ελεξγψληαο θαη εληνιή ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

δεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηεο επηινγήο ηνπ Αλαδφρνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζχκβαζε αλάζεζεο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ ζα ππνγξαθεί θαη απφ 

ηνπο ηξεηο εκπιεθνκέλνπο: ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ, ηνλ Φνξέα Τινπνίεζεο θαη ηνλ Αλάδνρν 

- Δξγνιήπηε, κε αλαθνξά ζην ξφιν, ηηο αξκνδηφηεηεο, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο 

ελφο εθάζηνπ. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζαθέο φηη νη άκεζα 

αληηζπκβαιιφκελνη είλαη ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ θαη ν Αλάδνρνο – Δξγνιήπηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΣΧΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΧΝ 

Οη ζπκβαιιφκελνη αλαιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα : 

2.1. Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ αλαιακβάλεη : 

 Να ζέζεη ην πιαίζην ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ 

κνξθνινγηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ Έξγνπ 

 Να δηεπθνιχλεη ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη ηνπο αλαδφρνπο ηνπ Φνξέα 

Τινπνίεζεο πνπ ζα απαζρνιεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, ζηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ. 

 Να παξέρεη ζην Φνξέα Τινπνίεζεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο, πξνκειέηεο ή άιιεο 

Σερληθέο Δθζέζεηο, αδεηνδνηήζεηο θαη ινηπά ζρεηηθά έγγξαθα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή 

ηνπ. 

 Να παξέρεη έγθαηξα ζην Φνξέα Τινπνίεζεο ηελ αλαγθαία πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε 

νξγαλσηηθέο ή δηνηθεηηθέο αιιαγέο ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. 

 Να νξίζεη ππαιιήινπο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πνπ ζα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ 

ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ. γηα ηερληθά ζέκαηα θαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξνγξακκαηηθήο 

χκβαζεο. 

ΑΔΑ: ΩΥΧ1ΟΡ93-1ΛΜ
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 Να ζπλεξγαζζεί κε ηνλ Φνξέα Τινπνίεζεο, γηα ηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ 

αδεηνδνηήζεσλ θαη εγθξίζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

 Να εμαζθαιίζεη έγθαηξα ηηο πηζηψζεηο θαη λα είλαη ζπλεπήο ζηελ θαηαβνιή ησλ 

ηκεκαηηθψλ πιεξσκψλ ζηνλ Φνξέα Τινπνίεζεο θαη ζηνλ αλάδνρν θαηαζθεπήο ηνπ 

Έξγνπ.  

 Να ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Φνξέα Τινπνίεζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ 

πξνβνιή ηνπ Έξγνπ. 

 

2.2. Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο / αλαιακβάλεη : 

 Να ιεηηνπξγεί σο Πξντζηακέλε Αξρή θαη Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζε φηη αθνξά ζηελ 

εθπφλεζε ηνπ Έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζχληαμεο ησλ Σεπρψλ 

Γεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ. 

 Να απαζρνιεί θαη λα δηαζέηεη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ κε ηα αλάινγα πξνζφληα θαη 

ηηο απαηηνχκελεο εηδηθφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε επηηειεζηηθφηεηα θαη 

αξηηφηεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ. 

 Να νξγαλψζεη Φάθειν ηνπ Έξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ πθηζηάκελσλ 

πξνκειεηψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ παξαθάησ : 

Σελ Πξνθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ ησλ Έξγνπ, ηα Πξαθηηθά ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη φια 

ηα ζηνηρεία πνπ θαηέρεη ν χλδεζκνο Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ζρεηηθά κε ην 

έξγν θαζψο θαη άιιεο Σερληθέο Δθζέζεηο, Αδεηνδνηήζεηο θαη ινηπά έγγξαθα απφ 

νπνηαδήπνηε Γεκφζηα Αξρή, ζρεηηθά κε ην Έξγν. 

 Να ζπληάζζεη θαη λα πξνσζεί γηα έγθξηζε απφ ηα αξκφδηα ζπιινγηθά φξγαλα ηνπ 

Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο θαη ηηο Γηαθεξχμεηο ησλ δηαγσληζκψλ ηνπ 

Έξγνπ. 

 Να δηελεξγεί ηνπο δηαγσληζκνχο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ - απφ 

θνηλνχ κε ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ - ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε 

ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη ην Καλνληζηηθφ Πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 Να αζθεί επίβιεςε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ σο Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία νξίδνληαο 

επηβιέπνληεο Μεραληθνχο, λα ειέγρεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηα παξαδνηέα θαη λα ηα 

παξαιακβάλεη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ . 

 Να θνηλνπνηεί ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ηηο αλαθνξέο πξνφδνπ γηα ηελ εμέιημε ηνπ 

θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ 

 Να παξαθνινπζεί ηηο ρξεκαηνξξνέο θαη λα εθδίδεη ηνπο απαηηνχκελνπο ινγαξηαζκνχο 

θαη πηζηνπνηήζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πιεξσκψλ απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ 

 Να κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ Γεκνζηφηεηαο, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη 

ηελ πξνβνιή ηνπ Έξγνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 
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ΆΡΘΡΟ 3 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ - ΠΟΡΟΙ - ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΡΓΟΤ 

3.1. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφλ ηων εκαηόν ογδόνηα σιλιάδων Δπξψ 

(180.000,00 €) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

Σν πνζφ απηφ κπνξεί λα αλαπξνζαξκνζζεί κε απνθάζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κειψλ κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ 

άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο. 

Οπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή δέζκεπζε έλαληη ηξίησλ πξνυπνζέηεη ηελ ζχκθσλε γλψκε 

ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο. 

Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο δελ κπνξεί λα αλαιάβεη ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο έλαληη ηξίησλ, 

πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, 

ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

 

3.2. Η εμαζθάιηζε ησλ πηζηψζεσλ – πφξσλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ σο άλσ 

πξνυπνινγηζκνχ ζα γίλεη κε κέξηκλα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, ηνλ νπνίν θαη ζα 

βαξχλεη απνθιεηζηηθά ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ. 

Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ ζα θαηαλείκεη θαη ζα εγγξάςεη ηε ζρεηηθή δαπάλε ζην ζθέινο 

ησλ εμφδσλ ησλ πξνυπνινγηζκψλ εηψλ 2015, 2016 θαη 2017. πγθεθξηκέλα, ε 

δαπάλε γηα θάζε έηνο ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 02.006736 κε ηίηιν «Τινπνίεζε 

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ κειέηε, επίβιεςε θαη θαηαζθεπή ηαθηθψλ 

ηκεκάησλ θαη ησλ αλαγθαίσλ, γηα ηελ πξφζβαζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα απηψλ, έξγσλ 

ππνδνκήο ζηα Κνηκεηήξηα ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο». Δηδηθφηεξα, πνζφ: 

- Δκαηόν είκοζι σιλιάδερ επξψ (120.000,00 €) έρεη εγγξαθεί ζηνλ Κ.Α. 

02.006736.01 κε ηίηιν «Τινπνίεζε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ κειέηε, 

επίβιεςε θαη θαηαζθεπή ηαθηθψλ ηκεκάησλ θαη ησλ αλαγθαίσλ, γηα ηελ 

πξφζβαζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα απηψλ, έξγσλ ππνδνκήο ζηα Κνηκεηήξηα ηεο 

Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο», ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015, 

- ζαπάνηα σιλιάδερ επξψ (40.000,00 €) ζα πξνβιεθζεί θαη ζα εγγξαθεί θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 θαη 

- είκοζι επξψ (20.000,00 €) ζα πξνβιεθζεί θαη ζα εγγξαθεί θαηά πξνηεξαηφηεηα 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017. 

 

3.3. Γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, απφ ηελ έλαξμε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν ηνπ Έξγνπ, ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη απφ 
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απνινγηζκφ δαπαλψλ πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ εθ κέξνπο ηνπ Φνξέα 

Τινπνίεζεο, ζα θαηαβάιιεηαη  απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ην αλάινγν πνζφ, θαηφπηλ 

εηζήγεζεο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο. 

 

3.4. ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πεξηιακβάλνληαη ην πνζφλ 

ησλ εξήνηα ηπιών σιλιάδων πενηακοζίων Δπξψ (63.500,00 €) κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., πνπ αθνξά ηελ ακνηβή εθπφλεζεο ηεο κειέηεο 

ηνπ Έξγνπ θαη θνλδχιην απνδεκίσζεο νηθνλνκηθνχ χςνπο 4% επί ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ, γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ δηαρείξηζεο, 

επίβιεςεο ησλ έξγσλ, κεηαθίλεζεο – απαζρφιεζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη ηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ ηεο ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ.. Σν πνζφλ ηεο ακνηβήο ηεο κειέηεο ζα 

θαηαβιεζεί ζηαδηαθά θαη’ αλαινγηθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.3316/2005, 

θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο, ελψ ην ππφινηπν 

πνζφ ζα θαηαβάιιεηαη ζηαδηαθά κε θάζε ηκεκαηηθή πξνο ηνλ αλάδνρν θαηαζθεπήο 

πιεξσκή, σο πνζνζηφ ηνπ αλαινγνχληνο ζε απηήλ πξνυπνινγηζκνχ θαη κέρξη λα 

νινθιεξσζεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη ππνγξαθεί βεβαίσζε πεξαίσζεο ηνπ 

έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΝΑΡΞΗ ΤΜΒΑΗ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ -ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ 

4.1. Χο έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. 

4.2. Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε ηξηάληα έμη (36) κήλεο απφ ηελ σο άλσ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηεο. 

4.3. Παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα θξηζεί αλαγθαίν γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ παξάδνζή ηνπ ζε πιήξε ιεηηνπξγία απφ ην Φνξέα 

Τινπνίεζεο ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ, είλαη δπλαηή χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζε 

ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ ή ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο, ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Κνηλήο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηελ έγθξηζε 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Σν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ έρεη σο εμήο: 
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 Η νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ζα πξέπεη λα ζπληειεζζεί εληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο. 

 Η δεκνπξάηεζε θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη λα ζπληειεζζεί εληφο επηά (7) 

κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΟΙΝΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπζηήλεηαη φξγαλν κε ηελ 

επσλπκία «Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο», κε έδξα ηνλ χλδεζκν Γήκσλ Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο. 

Η Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο απνηειείηαη απφ: 

1. Σνλ Γηεπζπληή ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, θ. Παπαδφπνπιν 

Θεφδσξν, πνπ νξίδεηαη σο πξφεδξνο 

2. Σελ Πξντζηακέλε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο, θα Παπιίδνπ νθία θαη 

3. Σελ Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Γνκνζηαηηθψλ θαη Αξρηηεθηνληθψλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Μειεηψλ ηεο ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ., θα Οπξαλία Κνπξνπκιή – Arend. 

Αληηθείκελν ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο είλαη ν ζπληνληζκφο θαη ε 

παξαθνινχζεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο θαη εηδηθφηεξα ε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο πξνγξακκαηηθήο 

ζχκβαζεο, ε δηαπίζησζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ εθαηέξσζελ ππνρξεψζεσλ, ε εηζήγεζε 

πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θάζε αλαγθαίνπ κέηξνπ θαη 

ελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγθξίζεσλ θαη 

εηζεγήζεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ηκεκαηηθψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν ησλ 

εξγαζηψλ, ηπρφλ παξαηάζεσλ-ηξνπνπνηήζεσλ ηεο ζχκβαζεο, ή επεθηάζεσλ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη ε επίιπζε θάζε δηαθνξάο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ 

πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν 

εθαξκνγήο ηεο. 

Η Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηεο. ηελ πξφζθιεζε 

αλαγξάθνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, ελψ εηδνπνηνχληαη ηα κέιε ηεο εγθαίξσο 

εγγξάθσο. ηελ εκεξήζηα δηάηαμε αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη εηζάγνληαη πξνο 

ζπδήηεζε θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα δεηήζεη εγγξάθσο έζησ θαη έλα απφ ηα κέιε ηεο. Υξέε 
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γξακκαηέα εθηειεί κέινο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο πνπ ζα εθιεγεί ζηελ 

πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε. 

Η Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο είλαη δπλαηφ λα πιαηζηψλεηαη θαη απφ εηδηθφ 

πξνζσπηθφ πνπ έρεη γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, φηαλ θαη εθφζνλ δεηεζεί απφ 

θάπνην απφ ηα κέιε ηεο. Σν εηδηθφ απηφ πξνζσπηθφ δχλαηαη λα απνηειεί ηελ «Σερληθή 

Δπηηξνπή» ε νπνία, κεηά απφ αίηεκα ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο 

γλσκνδνηεί θαη εθθέξεη άπνςε επί ησλ εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, αιιά δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ. Οη ζρεηηθέο γλσκνδνηήζεηο, 

εηζεγήζεηο ή απφςεηο ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο δελ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ Κνηλή 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο. 

Η Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπλέξρεηαη ηαθηηθά (ζα νξηζζεί απφ ηελ επηηξνπή 

θαηά ηελ πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε) θαη έθηαθηα φηαλ ην δεηήζεη εγγξάθσο έλα απφ ηα κέιε 

ηεο. Κάζε κέινο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα 

θαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ππεξεζηαθά ζηειέρε ηνπ θνξέα απφ ηνλ νπνίν έρεη νξηζζεί θαη ηα 

νπνία είλαη εκπιεθφκελα ζηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Σα πξαθηηθά 

ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θνηλνπνηνχληαη ζε φια ηα κέιε αθνχ 

ππνγξαθνχλ.  

Η Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ είλαη παξφληα φια ηα κέιε 

ηεο. Οη απνθάζεηο ηεο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο, ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία ησλ 

παξφλησλ κειψλ θαη δεζκεχνπλ φινπο ηνπο ζπκβαιιφκελνπο θνξείο. 

Οη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο πνπ ελδερνκέλσο απαηηεζνχλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Κνηλήο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, ζα θαζνξηζζνχλ κε απνθάζεηο ηεο. 

Η ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο ζα δηαξθέζεη φζν ρξφλν θαη ε παξνχζα ζχκβαζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΝΣΙΤΜΒΑΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ – ΤΝΔΠΔΙΔ 

Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νη νπνίνη 

ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο ή ε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη ηεο θαιήο πίζηεο 

απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε παξέρεη ζην άιιν κέξνο ην δηθαίσκα λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη λα αμηψζεη θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 
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ΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ 

8.1. Ο Φνξέαο Τινπνίεζεο επζχλεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο 

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο έλαληη ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ. 

8.2. ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο παξάδνζεο ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Φνξέα Τινπνίεζεο κε 

δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα, ζα επηβιεζεί ζ’ απηφλ πνηληθή ξήηξα έσο 2% επί ηεο 

πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο κε εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο 

παξνχζαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ – ΔΠΔΚΣΑΔΙ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ – ΔΙΓΙΚΔ ΚΑΙ 

ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΔ ΤΜΒΑΔΙ 

Σξνπνπνηήζεηο – επεθηάζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζα γίλνληαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζε 

ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο, εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο θαη 

έγθξηζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

Κακία ηξνπνπνίεζε ή παξάηαζε ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο δελ αλαγλσξίδεηαη ρσξίο 

έγγξαθν πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζηελ 

παξνχζα κειψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ Έξγνπ ππεξβεί ην χςνο ηεο ζπλνιηθήο 

πίζησζεο πνπ δηαηίζεηαη δηα ηεο παξνχζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, είλαη δπλαηφλ 

λα ππνγξαθνχλ θαη εηδηθέο ζπκπιεξσκαηηθέο Πξνγξακκαηηθέο πκβάζεηο εθφζνλ ν 

Κχξηνο ηνπ Έξγνπ εμαζθαιίζεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο θαη θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο 

 

ΑΡΘΡΟ 10  

ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ  

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε θαη εξκελεία 

ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη πνπ δελ ζα επηιχεηαη απφ ηελ Κνηλή Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, δχλαηαη λα επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα 

Γηθαζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 11  
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ΛΗΞΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η παξνχζα Πξνγξακκαηηθή χκβαζε ιήγεη κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ 

παξαιαβήο απφ ηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο.  

Απηά ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ζε 

απφδεημε ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθε ε παξνχζα θαη ππνγξάθεηαη ζε δχν πξσηφηππα, έιαβε 

δε θάζε ζπκβαιιφκελνο απφ έλα.   

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

ΓΙΑ ΣΟ ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ    ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ. 

ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ               

O Πξφεδξνο       Ο Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

 

Αλαζηάζηνο Σειίδεο                              
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