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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 33/2022 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 7 Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00πμ έως 12.00 μ,
πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την
αριθμ.6487/3-6-2022 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως
ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄) και του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18
Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη
πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε η νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι επτά (7) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί συνόλου
επτά (7)τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
(Πρόεδρος)
2.Σμολοκτός Νικόλαος Αντιδήμαρχ-Αντιπρ/ος (τακτ. μέλος)
3. Σύρτας Γεώργιος
(Αντιδήμαρχος- τακτικό μέλος)
4.Βουγιουκλή Ελένη
(τακτικό μέλος)
5.ΓρηγοριάδηςΝικόλαος (Αντιδήμαρχος -τακτ.μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1.Ηλιάδης Μιχαήλ
(τακτικό μέλος)
2.Τσαουσίδης Ιωάννης
(τακτικό μέλος)

Αριθ. Απόφ: 166/2022
ΘΕΜΑ: Έγκριση των όρων και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης , του άρθρου 100 του Ν.3852/2010,
μεταξύ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου και του Δήμου Προσοτσάνης για την
υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση φωτισμού στο σπήλαιο πηγών Αγγίτη»
Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα την εισήγηση
του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με την περ.θ΄ της παρ.1 του
άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή «Αποφασίζει για
την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του
άρθρου 12 του ν. 4412/2016»
O Πρόεδρος έστειλε στα μέλη το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, του άρθρου 100 του
Ν.3852/2010, μεταξύ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου και του Δήμου Προσοτσάνης
για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση φωτισμού στο σπήλαιο πηγών Αγγίτη» και την πρότασή
του για τον ορισμό των μελών εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης:
1. Κότιο Αγγελο του Δημητρίου, ως εκπρόσωπο του Δήμου Προσοτσάνης, με την ιδιότητα του
Αντιδημάρχου
2. Σύρτα Γεώργιο του Νικολάου ως εκπρόσωπο του Δήμου Προσοτσάνης, με την ιδιότητα του
Αντιδημάρχου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Βουγιουκλή Ελένη ως εκπρόσωπο του Δήμου Προσοτσάνης, με την ιδιότητα του Προέδρου του
ΝΠΔΔ
2. Χατζηγεωργίου Γεώργιο του Παύλου ως εκπρόσωπος του Δήμου Προσοτσάνης, με την ιδιότητα του
Δημοτικού Συμβούλου
προκειμένου να εγκριθεί από την ΟΕ και στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
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Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας της
διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας, για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση φωτισμού στο
Σπήλαιο Πηγών Αγγίτη», στα πλαίσια του προγράμματος ευρωπαϊκής συνεργασίας “ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
2014-2020” (INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020), και της πράξης με τίτλο «Modernization,
promotion and exploitation of caves – My Caves», στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Προσοτσάνης. Το έργο έχει σκοπό την ανάδειξη και προστασία του σπηλαίου με τη χρήση σύγχρονων
εργαλείων φωτισμού και την εφαρμογή ελάχιστων παρεμβάσεων, αποτρέποντας την καταστροφή του
φυσικού διακόσμου. Η συντήρηση των ηλεκτρολογικών γραμμών και των πινάκων των φωτιστικών
σωμάτων κρίνεται απαραίτητη τόσο για την ασφαλή λειτουργία του σπηλαίου όσο και για την
εξοικονόμηση του λειτουργικού κόστους. Τέλος, η εναρμόνιση της εγκατάστασης σύμφωνα με τις
ευρωπαϊκές οδηγίες ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και φωτισμού και η εφαρμογή διεθνών πρακτικών για
την εξοικονόμηση ενέργειας θα μειώσουν σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα του σπηλαίου και θα
αποτρέψουν μελλοντικά την φθορά του σπηλαιολογικού διακόσμου.
Άρθρο 2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κύριος του έργου είναι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Προσοτσάνης.
Ο Δήμος Προσοτσάνης, θα ασκήσει καθήκοντα σύνταξης τευχών δημοπράτησης, διεξαγωγής των
διαγωνισμών καθώς και της παρακολούθησης και οριστικής παραλαβής του έργου, με τις αρμόδιες
υπηρεσίες του και με τα αποφαινόμενα όργανά του, σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις και την
κείμενη νομοθεσία. Η εκτέλεση της Πράξης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την οριστική παραλαβή
του έργου που αναφέρεται στο άρθρο 1. Σε περίπτωση παράτασης της λήξης του έργου παρατείνεται
αυτοδίκαια και η παρούσα σύμβαση.
Άρθρο 4
ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από
Εθνικούς πόρους κατά 15%.
Άρθρο 5
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΩΝ
Ο Δήμος Προσοτσάνης, αναλαμβάνει δια των αρμοδίων υπηρεσιών του:
1. την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας για την υλοποίηση του έργου
αντικατάστασης φωτισμού στο σπήλαιο πηγών Αγγίτη,
2. τη διάθεση του κατάλληλου προσωπικού και των αντίστοιχων μέσων για την άσκηση του ρόλου
αυτού,
3. τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, τη δημοσίευση της διακήρυξης, την υπόδειξη για ορισμό
επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού, τη σύσταση τυχόν επιτροπών ενστάσεων, την
παραλαβή των αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων, την ευθύνη της αξιολόγησης
των προσφορών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι την ανάθεση της σύμβασης και
4. την παρακολούθηση και την οριστική παραλαβή του έργου.
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Προσοτσάνης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι
απαιτούμενες διαδικασίες εντός χρονοδιαγράμματος, αναλαμβάνει:
1. την παροχή της απαραίτητης πληροφόρησης στα στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου
Προσοτσάνης,
2. την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου,
3. την οικονομική διαχείριση του έργου και
4. την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων που αφορούν το έργο.
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Άρθρο 6
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και την τήρηση των όρων της,
συστήνεται επιτροπή με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» με έδρα το Δημαρχείο
Προσοτσάνης. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία ορίζονται ως
εξής:
- Ένα (1) μέλος από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Προσοτσάνης με τον αναπληρωτή
του,
-

Δύο (2) μέλη από το Δήμο Προσοτσάνης, με τους αναπληρωτές τους, έναν εκπρόσωπο από κάθε
συμβαλλόμενο με τον αναπληρωτή του.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τους:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Κιλατζίδη Ελευθέριο του Σάββα, ως εκπρόσωπο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Προσοτσάνης, με την ιδιότητα του Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Προσοτσάνης
2) Κότιο Αγγελο του Δημητρίου, ως εκπρόσωπο του Δήμου Προσοτσάνης, με την ιδιότητα του
Αντιδημάρχου
3) Σύρτα Γεώργιο του Νικολάου ως εκπρόσωπο του Δήμου Προσοτσάνης, με την ιδιότητα του
Αντιδημάρχου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Ακριτίδου Ελένη του Ιωάννη, ως εκπρόσωπο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Προσοτσάνης, με την ιδιότητα της Αντιπροέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Προσοτσάνης
2) Βουγιουκλή Ελένη ως εκπρόσωπο του Δήμου Προσοτσάνης, με την ιδιότητα του Προέδρου του ΝΠΔΔ
3) Χατζηγεωργίου Γεώργιο του Παύλου ως εκπρόσωπο του Δήμου Προσοτσάνης, με την ιδιότητα του
Δημοτικού Συμβούλου
Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ο εκπρόσωπος της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Προσοτσάνης, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την εκπροσώπηση της Επιτροπής
έναντι τρίτων.
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 ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για την εφαρμογή
των όρων της σύμβασης,
Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή της,
Η παρακολούθηση υλοποίησης και η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αφορούν την
πορεία της.

Η Επιτροπή συνεδριάζει στο Δημαρχείο του Δήμου Προσοτσάνης και συγκαλείται με πρόσκληση του
Προέδρου 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.
Χρέη γραμματέα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης εκτελεί ο διευθυντής της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Προσοτσάνης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά όταν προσκληθεί από τον Πρόεδρο και έκτακτα
όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της.
Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι
αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών της και διατυπώνονται σε πρακτικά
που υπογράφονται από όλα τα μέλη. Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχόμενα απαιτηθούν για τη
λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της αντικατάστασης φωτισμού στο σπήλαιο πηγών Αγγίτη, στα πλαίσια
της πράξης με τίτλο «Modernization, promotion and exploitation of caves – My Caves», η τεχνική υπηρεσία
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του Δήμου Προσοτσάνης, υποβάλει στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Προσοτσάνης σε τακτά
διαστήματα Δελτίο Ενεργειών για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης. Στο δελτίο περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες της, όπως επίσης και τυχόν προβλήματα που
έχουν ανακύψει. Κατόπιν συμφωνίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του παρόντος άρθρου, ορίζεται η
συχνότητα υποβολής του ως άνω αναφερομένου «Δελτίου Ενεργειών», όπως επίσης και αυτή καθ’ αυτή η
ανάγκη ύπαρξής του. Σε κάθε περίπτωση η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Προσοτσάνης, είναι υποχρεωμένη
να παράσχει την απαραίτητη ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο του αντικειμένου της παρούσας
σύμβασης στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Προσοτσάνης όποτε η δεύτερη το αιτηθεί.
Άρθρο 7
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Από την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν προκύπτει οικονομική δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού των συμβαλλόμενων μερών, δεδομένου ότι η παροχή των προβλεπόμενων από τη
σύμβαση υπηρεσιών της τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης θα επιτευχθεί μέσω του ήδη υπάρχοντος
προσωπικού της τεχνικής υπηρεσίας που διαθέτει ο Δήμος Προσοτσάνης. Το κόστος του έργου
αντικατάστασης φωτισμού στο σπήλαιο πηγών Αγγίτη, στα πλαίσια του εγκεκριμένου έργου
διασυνοριακής συνεργασίας με τίτλο «Modernization, promotion and exploitation of caves – My Caves»,
ανέρχεται στο ποσό των 55.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
Άρθρο 8
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει
πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. 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.
Άρθρο 9
ΡΗΤΡΕΣ
Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Η
παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης – που θεωρούνται όλοι σημαντικοί –
ή η παράβαση του νόμου ή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από ένα από τα συμβαλλόμενα
μέρη, δίνει το δικαίωμα στο άλλο να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο
χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από πλευράς του ενός
μέρους, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.
Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης μπορεί να επιβάλλονται με αποφάσεις της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης οι ακόλουθες ρήτρες:
Α) Σύσταση εφαρμογής των όρων της σύμβασης.
Β) Αποζημίωση για τη ζημία που έχει επέλθει από την εφαρμογή των όρων της σύμβασης.
Άρθρο 10
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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.
Οποιαδήποτε τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας πραγματοποιείται μετά από
απόφαση των αρμοδίων οργάνων Συμβουλίων των συμβαλλομένων μερών.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
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3. Τις διατάξεις των άρθρων 44 και 117 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α'/2016), «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν.3316/2015 (ΦΕΚ 42/Α΄/2005), «Ανάθεση και εκτέλεση
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
6. την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει
7. Την κατάθεση των απόψεων των μελών (ηλεκτρονικά ή εγγράφως) και τη διαπίστωση ότι όλα
τα παρόντα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, μεταξύ της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου και του Δήμου Προσοτσάνης, για την υλοποίηση του
έργου «Αντικατάσταση φωτισμού στο σπήλαιο πηγών Αγγίτη» με τους παρακάτω όρους :
Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας της
διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας, για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση φωτισμού στο
Σπήλαιο Πηγών Αγγίτη», στα πλαίσια του προγράμματος ευρωπαϊκής συνεργασίας “ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
2014-2020” (INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020), και της πράξης με τίτλο «Modernization,
promotion and exploitation of caves – My Caves», στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Προσοτσάνης. Το έργο έχει σκοπό την ανάδειξη και προστασία του σπηλαίου με τη χρήση σύγχρονων
εργαλείων φωτισμού και την εφαρμογή ελάχιστων παρεμβάσεων, αποτρέποντας την καταστροφή του
φυσικού διακόσμου. Η συντήρηση των ηλεκτρολογικών γραμμών και των πινάκων των φωτιστικών
σωμάτων κρίνεται απαραίτητη τόσο για την ασφαλή λειτουργία του σπηλαίου όσο και για την
εξοικονόμηση του λειτουργικού κόστους. Τέλος, η εναρμόνιση της εγκατάστασης σύμφωνα με τις
ευρωπαϊκές οδηγίες ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και φωτισμού και η εφαρμογή διεθνών πρακτικών για
την εξοικονόμηση ενέργειας θα μειώσουν σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα του σπηλαίου και θα
αποτρέψουν μελλοντικά την φθορά του σπηλαιολογικού διακόσμου.
Άρθρο 2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κύριος του έργου είναι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Προσοτσάνης.
Ο Δήμος Προσοτσάνης, θα ασκήσει καθήκοντα σύνταξης τευχών δημοπράτησης, διεξαγωγής των
διαγωνισμών καθώς και της παρακολούθησης και οριστικής παραλαβής του έργου, με τις αρμόδιες
υπηρεσίες του και με τα αποφαινόμενα όργανά του, σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις και την
κείμενη νομοθεσία. Η εκτέλεση της Πράξης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την οριστική παραλαβή
του έργου που αναφέρεται στο άρθρο 1. Σε περίπτωση παράτασης της λήξης του έργου παρατείνεται
αυτοδίκαια και η παρούσα σύμβαση.
Άρθρο 4
ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από
Εθνικούς πόρους κατά 15%.
Άρθρο 5
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΩΝ
Ο Δήμος Προσοτσάνης, αναλαμβάνει δια των αρμοδίων υπηρεσιών του:
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1. την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας για την υλοποίηση του
έργου αντικατάστασης φωτισμού στο σπήλαιο πηγών Αγγίτη,
2. τη διάθεση του κατάλληλου προσωπικού και των αντίστοιχων μέσων για την άσκηση του ρόλου
αυτού,
3. τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, τη δημοσίευση της διακήρυξης, την υπόδειξη για
ορισμό επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού, τη σύσταση τυχόν επιτροπών ενστάσεων,
την παραλαβή των αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων, την ευθύνη της
αξιολόγησης των προσφορών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι την ανάθεση της
σύμβασης και
4. την παρακολούθηση και την οριστική παραλαβή του έργου.
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Προσοτσάνης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι
απαιτούμενες διαδικασίες εντός χρονοδιαγράμματος, αναλαμβάνει:
1. την παροχή της απαραίτητης πληροφόρησης στα στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου
Προσοτσάνης,
2. την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου,
3. την οικονομική διαχείριση του έργου και
4. την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων που αφορούν το έργο.
Άρθρο 6
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και την τήρηση των όρων της,
συστήνεται επιτροπή με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» με έδρα το Δημαρχείο
Προσοτσάνης. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία ορίζονται ως
εξής:
- Ένα (1) μέλος από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Προσοτσάνης με τον αναπληρωτή
του,
-

Δύο (2) μέλη από το Δήμο Προσοτσάνης, με τους αναπληρωτές τους, έναν εκπρόσωπο από κάθε
συμβαλλόμενο με τον αναπληρωτή του.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τους:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Κιλατζίδη Ελευθέριο του Σάββα, ως εκπρόσωπο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Προσοτσάνης, με την ιδιότητα του Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Προσοτσάνης
2) Κότιο Αγγελο του Δημητρίου, ως εκπρόσωπο του Δήμου Προσοτσάνης, με την ιδιότητα του
Αντιδημάρχου
3) Σύρτα Γεώργιο του Νικολάου ως εκπρόσωπο του Δήμου Προσοτσάνης, με την ιδιότητα του
Αντιδημάρχου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Ακριτίδου Ελένη του Ιωάννη, ως εκπρόσωπο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Προσοτσάνης, με την ιδιότητα της Αντιπροέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Προσοτσάνης
2) Βουγιουκλή Ελένη ως εκπρόσωπο του Δήμου Προσοτσάνης, με την ιδιότητα του Προέδρου του ΝΠΔΔ
3) Χατζηγεωργίου Γεώργιο του Παύλου ως εκπρόσωπο του Δήμου Προσοτσάνης, με την ιδιότητα του Δημοτικού
Συμβούλου

Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ο εκπρόσωπος της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Προσοτσάνης, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την εκπροσώπηση της Επιτροπής
έναντι τρίτων.
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:

-
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Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για την εφαρμογή
των όρων της σύμβασης,
Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή της,
Η παρακολούθηση υλοποίησης και η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αφορούν την
πορεία της.

Η Επιτροπή συνεδριάζει στο Δημαρχείο του Δήμου Προσοτσάνης και συγκαλείται με πρόσκληση του
Προέδρου 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.
Χρέη γραμματέα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης εκτελεί ο διευθυντής της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Προσοτσάνης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά όταν προσκληθεί από τον Πρόεδρο και έκτακτα
όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της.
Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι
αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών της και διατυπώνονται σε πρακτικά
που υπογράφονται από όλα τα μέλη. Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχόμενα απαιτηθούν για τη
λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της αντικατάστασης φωτισμού στο σπήλαιο πηγών Αγγίτη, στα πλαίσια
της πράξης με τίτλο «Modernization, promotion and exploitation of caves – My Caves», η τεχνική
υπηρεσία του Δήμου Προσοτσάνης, υποβάλει στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Προσοτσάνης
σε τακτά διαστήματα Δελτίο Ενεργειών για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης. Στο δελτίο περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες της, όπως επίσης και τυχόν
προβλήματα που έχουν ανακύψει. Κατόπιν συμφωνίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του παρόντος
άρθρου, ορίζεται η συχνότητα υποβολής του ως άνω αναφερομένου «Δελτίου Ενεργειών», όπως επίσης
και αυτή καθ’ αυτή η ανάγκη ύπαρξής του. Σε κάθε περίπτωση η τεχνική υπηρεσία του Δήμου
Προσοτσάνης, είναι υποχρεωμένη να παράσχει την απαραίτητη ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο του
αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Προσοτσάνης όποτε η
δεύτερη το αιτηθεί.
Άρθρο 7
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Από την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν προκύπτει οικονομική δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού των συμβαλλόμενων μερών, δεδομένου ότι η παροχή των προβλεπόμενων από τη
σύμβαση υπηρεσιών της τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης θα επιτευχθεί μέσω του ήδη υπάρχοντος
προσωπικού της τεχνικής υπηρεσίας που διαθέτει ο Δήμος Προσοτσάνης. Το κόστος του έργου
αντικατάστασης φωτισμού στο σπήλαιο πηγών Αγγίτη, στα πλαίσια του εγκεκριμένου έργου
διασυνοριακής συνεργασίας με τίτλο «Modernization, promotion and exploitation of caves – My Caves»,
ανέρχεται στο ποσό των 55.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
Άρθρο 8
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώνει ή
εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. 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.
Άρθρο 9
ΡΗΤΡΕΣ
Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης – που θεωρούνται όλοι σημαντικοί
– ή η παράβαση του νόμου ή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από ένα από τα
συμβαλλόμενα μέρη, δίνει το δικαίωμα στο άλλο να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών
ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από

ΑΔΑ: 93ΛΤΩΞΖ-1ΞΤ
πλευράς του ενός μέρους, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.
Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης μπορεί να επιβάλλονται με αποφάσεις της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης οι ακόλουθες ρήτρες:
Α) Σύσταση εφαρμογής των όρων της σύμβασης.
Β) Αποζημίωση για τη ζημία που έχει επέλθει από την εφαρμογή των όρων της σύμβασης.
Άρθρο 10
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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.
Οποιαδήποτε τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας πραγματοποιείται μετά από
απόφαση των αρμοδίων οργάνων Συμβουλίων των συμβαλλομένων μερών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 166/2022
Γι’αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ
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