ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ζπλεδξηάζεσλ 03/2018 ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Γήκνπ Θέκα: Έγθξηζε ζύλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο γηα ηελ πξάμε
"Αληηθαηάζηαζε πλζεηηθνύ Υιννηάπεηα ζην Γήπεδν 5x5 πλνηθηζκνύ Αλάιεςεο Γ.Κ.
Ακπληαίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ" κεηαμύ Ακπληαίνπ θαη Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ
Αξηζ. Απόθαζεο: 40/2018
ην Ακχληαην, ζήκεξα 21 ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη
ψξα 18:00 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ
πξσηνθφιινπ 2279/15-02-2018 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη επηδφζεθε κε απνδεηθηηθφ, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν, πσο ππήξρε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 27
κειψλ παξαβξέζεθαλ παξφληα 22 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδψξνπ Απφζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθφπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζχκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθφιανο
Γηαλληηζνπνχινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πχξνο
Γεψξγνπ Σξχθσλ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Καξανχιε Αθξνδίηε

ΑΠΟΝΣΔ
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Μπνχηζθνπ Λεκνληά
Βεξάλε Φσηεηλή
Βνιηψηεο Αξγχξεο

Παξψλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λφκηκα.
Παξψλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλφπνπιν Γεψξγην.

Παξφληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξφεδξνη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, Πεηξψλ θ.
Κπξηαθφπνπιν Γξεγφξε θαη Αγίνπ Παληειεήκνλα θ. Μπνχθηζε Κιήκε.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο απνρψξεζε ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο
θ. Μπάληεο Ινξδάλεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 2νπ ζέκαηνο απνρψξεζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θ. Γεψξγνπ
Σξχθσλ θαη θ. Σαπαθαξάθεο Βαζίιεο..
Παξνχζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθψλ.
Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, αθνχ έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηελ εηζήγεζε ηεο
ηερληθήο ππεξεζίαο ε νπνία έρεη σο εμήο: Η χκβαζε απηή ππνγξάθεηαη ζηα πιαίζηα ηεο
Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηνλ
ηνκέα ηνπ Αζιεηηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ - Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, πνπ ζθνπφ έρεη λα
βνεζήζεη ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ζηνπο ΟΣΑ λα γίλνπλ θνξείο ηεο αζιεηηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη
θνηλσληθννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηνπ ηφπνπ θαη λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο
γηα ηε ζσζηή θαη νξγαλσκέλε επηζηεκνληθά θαη κε ζχγρξνλα κέζα αλάπηπμεο ηνπ
αγσληζηηθνχ αζιεηηζκνχ θαη ηεο άζιεζεο ησλ πνιηηψλ γεληθφηεξα.
Δηδηθφηεξα, κε ηελ παξνχζα χκβαζε θαζνξίδεηαη ην βαζηθφ πιαίζην ζπκθσλίαο ησλ
ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαη πξνζδηνξίδνληαη ηα κέζα, νη ηξφπνη θαη νη δηαδηθαζίεο
πινπνίεζεο απηήο ηεο ζπκθσλίαο, πνπ έρεη ζθνπφ ηελ νπζηαζηηθή θαη νινθιεξσκέλε
αζιεηηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ, κε ηελ ελεξγεηηθή θαη ζπληνληζκέλε παξέκβαζε ησλ
ζπκβαιινκέλσλ.
Ο Γήκνο Ακπληαίνπ, ν νπνίνο δηαζέηεη ηζρπξφ έκςπρν πιηθφ ζε φια ηα αζιήκαηα,
απνθάζηζε λα δεηήζεη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ηελ ελίζρπζε θαη αλάπηπμε
ηεο αζιεηηθήο ππνδνκήο ηνπ Γήκνπ πξνβαίλνληαο ζηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ γχκλαζεο
ησλ ρξεζηψλ ηνπ γηπέδου 5x5 ηνπ Γήκνπ.
Σν Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ - Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ εμάιινπ,
εθθξάδνληαο ηε δηαθεξπγκέλε επηζπκία θαη δέζκεπζε ηεο λα βνεζήζεη ηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε λα απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ
πξνπνλεηηθψλ θαη αγσληζηηθψλ αλαγθψλ θαη ζέινληαο ηαπηφρξνλα λα δψζεη πεξαηηέξσ
ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο αζιεηηθήο ππνδνκήο, ελέηαμε ζην πξφγξακκά ηεο ηηο εξγαζίεο
αλαβάζκηζεο ηνπ σο άλσ αλαθεξνκέλνπ γηπέδου 5x5 .
Πξνο ην ζθνπφ απηφ, ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ - Γεληθή Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνχ θαη ν Γήκνο Ακπληαίνπ αλαιακβάλνπλ απφ θνηλνχ ηηο παξαθάησ δεζκεχζεηο γηα
ηηο εξγαζίεο αλαθαίληζεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ, κε ηνπο
αθφινπζνπο επί κέξνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο:
ΑΡΘΡΟ 1ν: ΝΟΜΗΚΖ ΒΑΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Η παξνχζα ζχκβαζε είλαη πξνγξακκαηηθή θαη ζηεξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α'/2010) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
ηε ζχκβαζε απηή πεξηέρνληαη:
1:
Σν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο
2:
Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ
3:
Οη πφξνη, ηα πνζά ρξεκαηνδφηεζεο θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο
Η θνηλή επηηξνπή
Ρήηξεο
Η ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο – Σειηθέο Γηαηάμεηο
Δπίιπζε δηαθνξψλ
9:
Αθξνηειεχηην
ΑΡΘΡΟ 2ν ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ο Γήκνο Ακπληαίνπ, ζηελ θπξηφηεηα ηνπ νπνίνπ αλήθεη ε παξαπάλσ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε,
ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ - Γεληθή Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνχ, πξνγξακκαηίδεη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ: «Αληηθαηάζηαζε πλζεηηθνύ
Υιννηάπεηα ζην γήπεδν 5x5 πλνηθηζκνύ Αλάιεςεο Γ.Κ.Ακπληαίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ»
ην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ράξηλ ζπληνκίαο «ην Έξγν»
ηα πιαίζηα ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί αληηθαηάζηαζε ηνπ
ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ζε έλα γήπεδν 5x5 πνπ ρσξνζεηείηαη εληφο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ,
ζπλνιηθήο έθηαζεο 960,00 m2. πγθεθξηκέλα ην ελ ιφγσ γήπεδν βξίζθεηαη ζηνλ ζπλνηθηζκφ
ηεο Αλάιεςεο ηεο Γ.Κ. Ακπληαίνπ. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη ζην
γήπεδν ζπλνςίδνληαη σο εμήο:
- Απφμεζε ζε βάζνο 5 cm ζηηο επηθάλεηεο ηνπ πθηζηάκελνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα πξνο
αθαίξεζή ηνπ, κεηά ηεο ηαπηφρξνλεο απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε θαηάιιειε
εγθεθξηκέλε ζέζε απφξξηςεο.
- Δπηκειήο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ν λένο ζπλζεηηθφο
ριννηάπεηαο απφ ζθφλε, ππνιείκκαηα θφιιαο θιπ. .
- Πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε, γξακκνγξάθεζε θαη παξάδνζε πξνο ρξήζε ζπλζεηηθνχ
ριννηάπεηα ηειεπηαίαο γεληάο, κε ειαζηηθή ππφβαζε, απφ ζπζαλσηέο ίλεο, εγθαηεζηεκέλνπ
επί ζηαζεξήο επηθάλεηαο. Σα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ζα
είλαη ηα θάησζη: λήκα 100% απφ πνιπαηζπιέλην κε 10.000 έσο 11.000 Dtex, θχξηα ππφβαζε
απφ πνιππξνππιέλην, δεπηεξεχνπζα ππφβαζε απφ latex, δπλαηφηεηα απνζηξάγγηζεο πδάησλ
απφ ηελ ππφβαζε κε ειάρηζηε πδαηνπεξαηφηεηα ηα 60 lt/m2/min, χςνο πέινπο 60 mm,
ελψζεηο κε εηδηθέο ηαηλίεο φπνπ δηαζηξψλεηαη πνιπνπξεζάλε δχν ζπζηαηηθψλ, ραιαδηαθή
άκκνο θφθθνπ 0,4 mm θαη θανπηζνχθ θνθθνκεηξίαο απφ 0,5 έσο 2,0 mm.
4:
5:
6:
7:
8:

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη ε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ κε ηελ
Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην παξαπάλσ έξγν.
ΑΡΘΡΟ 3ν ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ ζην γήπεδο 5x5 ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, ηα ζπκβαιιφκελα
κέξε, δειαδή ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ δηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Αζιεηηζκνχ θαη ν Γήκνο Ακπληαίνπ αλαιακβάλνπλ, ν θαζέλαο ζην κέξνο πνπ νξίδεηαη
παξαθάησ, ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο:
Σν Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ - Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ νξίδεηαη
σο :
1. Φνξέαο Υξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ θαη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο κέρξη
ηνπ χςνπο ησλ εγθεθξηκέλσλ πηζηψζεσλ βάζε ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζεο, ήηνη ηε
δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο αλαδφρνπο ηνπ έξγνπ κε ηελ πξνζθφκηζε
φισλ ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Αζιεηηζκνχ. Γηα ηηο πιεξσκέο απηέο νξίδεηαη ππεχζπλνο ινγαξηαζκνχ ν θνξέαο πινπνίεζεο
ηνπ έξγνπ.
Ο Γήκνο Ακπληαίνπ νξίδεηαη σο:

1. Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Σν
έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/08.08.16)
2. Πξντζηακέλε Αξρή είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ θαη είλαη
ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ, ηε ζχληαμε ησλ δηαθεξχμεσλ θαη ηε δηεμαγσγή
θαη θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
3. Γηεπζύλνπζα / Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ είλαη ε Γ/λζε
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ ζηειερσκέλε κε ην απαηηνχκελν
επηζηεκνληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ.
ηα πιαίζηα απηά, ν Γήκνο Ακπληαίνπ αλαιακβάλεη εηδηθφηεξα:
- Να εθπνλήζεη ηηο απαηηνχκελεο κειέηεο, ζπληάμεη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη λα
ζπληάμεη θαη εθδψζεη ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ.
- Να δηελεξγήζεη ην δηαγσληζκφ, λα θαηαθπξψζεη ην απνηέιεζκά ηνπ θαη λα ππνγξάςεη ηε
ζρεηηθή ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
- Να ειέγρεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ην έξγν θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαη λα ην παξαιάβεη
απφ ηνλ αλάδνρν. ηελ επηηξνπή πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο, γηα ηα έξγα ησλ
νπνίσλ ν πξνυπνινγηζκφο μεπεξλάεη ηηο 60.000€ πιένλ Φ.Π.Α. ζα ππάξρεη θαη έλα κέινο πνπ
ζα νξηζηεί απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ γηα λα ηελ εθπξνζσπήζεη.
- Σε δηεπθφιπλζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ
απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ.
- Σελ παξαρψξεζε , ζθξάγηζε θαη θχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ησλ νηθνπέδσλ
ζηα νπνία ζα ιάβνπλ ρψξα νη σο άλσ εξγαζίεο αλαβάζκηζεο θαη αλαθαίληζεο, γηα φιν ην
ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ζα δηαξθέζνπλ νη σο άλσ εξγαζίεο θαη κέρξη ηελ
πεξάησζε θαη νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ.
- Σελ ηήξεζε φισλ ησλ λφκηκσλ θαη απαξαίηεησλ πξνδηαγξαθψλ αζθάιεηαο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ. εκεηψλεηαη ξεηά φηη απφ ηελ
παξάδνζε ηνπ έξγνπ ν Γήκνο είλαη ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο θαη Λεηηνπξγίαο απηνχ,
δηαηεξψληαο ην ζχλνιν ηεο επζχλεο θχιαμεο θαη ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ αζθάιεηαο ηεο
Αζιεηηθήο Δγθαηάζηαζεο.
- Να κεξηκλήζεη γηα ηελ ππνγξαθή ζπκβνιαίνπ αζθάιηζεο αζηηθήο επζχλεο απφ ηνλ ίδην ή
ηνλ εξγνιάβν θαηαζθεπήο γηα ηελ θαηαβνιή ηπρφλ απνδεκηψζεσλ ιφγσ αηπρεκάησλ ή άιιεο
αηηίαο κε αθνξκή ή ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο.
- Σε δέζκεπζε λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε φζσλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ απαηηνχληαη απφ
Τπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνχο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
- Να αλαξηήζεη ζε εκθαλέο ζεκείν πηλαθίδα ειαρίζησλ δηαζηάζεσλ 1m ρ 1,50 m κε ηε
δαπάλε θαηαζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο ηεο λα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν κε ηελ επηζήκαλζε
φηη ην έξγν ρξεκαηνδνηείηαη θαη πινπνηείηαη κε πφξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ &
Αζιεηηζκνχ - Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ / Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 2017
- Σελ απνθιεηζηηθή ζπληήξεζε κε ηδία δαπάλε ηνπ σο άλσ έξγνπ κεηά
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ απφ ηνλ αλάδνρν.
Απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, απηφ ζα πεξηέιζεη απηνδηθαίσο ζην Γήκν Ακπληαίνπ.
Δπίζεο, ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ - Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ θαη ν
Γήκνο Ακπληαίνπ αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή ηνπ
άξζξνπ 6 ηεο παξνύζαο θάζε αλαγθαία δηεπθφιπλζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα
ζχκβαζε γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαη ιακβάλνπλ θάζε αλαγθαίν κέηξν πνπ
απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα γηα ηελ απξφζθνπηε νινθιήξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 4ν ΠΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΟΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ
Σν Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ – Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ εηζεγήζεθε κε
ηελ κε αξηζ. πξση. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΟΤ/ΓΟΤΣΑ/ΣΚΔΣΠΠΓΔΔΜ/316339/28489/5144/3141
πξφηαζε ην πνζφ ησλ 31.002,24 επξώ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ απφ
ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Σν παξαπάλσ πνζφ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξ.
πξση. 92462/29-8-2017 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
(ΑΓΑ: 78Μ9465ΥΙ8-ΚΡΠ) θαη έιαβε ηνλ ελάξηζκν: 2017Δ01600030.
Δηδηθφηεξα κε ηελ σο άλσ ππνπξγηθή απφθαζε, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν κε ΑΓΑ:
78Μ9465ΥΙ8-ΚΡΠ εληάρζεθε ην ελ ιφγσ έξγν ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ
(ΠΓΔ) 2017 ζηε ΑΔ 016 ηνπ έξγνπ θαη δφζεθε ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο σο άλσ Τ.Α., λα εθηειεί εληνιέο θαηαλνκήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνχ, θαη Αζιεηηζκνχ κέρξη ηνπ χςνπο ησλ πηζηψζεσλ πνπ εγθξίζεθαλ με ηελ ελ
ιφγσ απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν
έξγν-αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο θαη δε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
31.002,24 επξψ.
Η έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο-νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ηεο Γ.Γ.Α. πεξηνξίδεηαη ζην αλσηέξσ
πνζφ γηα ηελ θάιπςε ησλ εξγαζηψλ αλαβάζκηζεο θαη αλαθαίληζεο πνπ αθνξνχλ
απνθιεηζηηθά ζην γήπεδο 5x5 ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ θαη φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην Άξζξν
2 ηεο παξνχζεο.
Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη θαηφπηλ ππνβνιήο ζηε Γ.Γ.Α. ησλ λφκηκσλ
παξαζηαηηθψλ ,αλάινγα κε ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ , πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο
ηνπ Άξζξνπ 2, κε εκεξνκελίεο κεηαγελέζηεξεο απφ απηήλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη κε
αλαθνξά ζην παξαπάλσ ελάξηζκν, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν
3 γηα ηνλ ηξφπν πιεξσκήο .
ΑΡΘΡΟ 5ν ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ
Η παξνχζα Πξνγξακκαηηθή χκβαζε αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη ιήγεη κε ηελ
εμάληιεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ πνζνχ θαη πάλησο ην αξγφηεξν κέρξη 30/9/2018. Γχλαηαη λα
δνζεί παξάηαζή ηεο χζηεξα απφ ζπκθσλία θαη ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ.
Σν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο αλαιχεηαη ζην
Παξάξηεκα Ι θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο.
ΑΡΘΡΟ 6ν ΚΟΗΝΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Σα ζπκβαιιφκελε κέξε, εθηηκψληαο ηε ζνβαξφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο,
ζπκθσλνχλ ζηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο γηα ηελ επνπηεία ηεο
εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο παξ. 2 α
ηνπ Άξζξνπ 100 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α’ /2010).
Η Δπηηξνπή είλαη ηξηκειήο θαη απνηειείηαη απφ α) δχν (2) εθπξνζψπνπο ηνπ Τπ.Πν.Α. - ΓΓΑ
θαη β) έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ θαη δε:
Γχν (2) Δθπξνζψπνπο ηνπ Τπ.Πν.Α. - ΓΓΑ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο πνπ ζα νξηζηνχλ κε
απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. Απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ
Τπ.Πν.Α. – ΓΓΑ, έλα κέινο ζα πξνέξρεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο
Γ.Γ.Α., πνπ ζα είλαη θαη Πξφεδξνο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηεο Πξ.
χκβαζεο θαη ην άιιν κέινο απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο Σνκέα
Αζιεηηζκνχ.
Έλαλ (1) Δθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ ζα νξίδεηαη σο
Γξακκαηέαο, κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκ. πκβνπιίνπ.
Σν αξγφηεξν εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο πξνγξακκαηηθήο απηήο ζχκβαζεο,
νη ζπκβαιιφκελνη θνξείο πξνηείλνπλ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο.

Αληηθείκελν ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο είλαη ν ζπληνληζκφο θαη ε
παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο
Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο θαη εηδηθφηεξα ε ηήξεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο
χκβαζεο, ε δηαπίζησζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ εθαηέξσζελ ππνρξεψζεσλ ηεο
Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, ε εηζήγεζε πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ
θάζε αλαγθαίνπ κέηξνπ θαη ελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο θαη ε επίιπζε θάζε
δηαθνξάο κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ησλ
φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο. Δηδηθφηεξα, ζηελ Δπηηξνπή ζα
πξέπεη, κε επζχλε ηνπ κέινπο πνπ εθπξνζσπεί ην Γήκν Ακπληαίνπ λα θνηλνπνηνχληαη
εγθαίξσο φιεο νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζε
ζεκαληηθά ζηάδηα ηεο εμέιημεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο θαη ηδηαίηεξα: 1) ζηηο
δηαδηθαζίεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 2) ζηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν ηνπ
έξγνπ, 3) ζηνπο ππνβιεζέληεο ινγαξηαζκνχο πξηλ ηελ έγθξηζή ηνπο, 4) ζηελ νπνηαζδήπνηε
κνξθήο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ψζηε λα γλσκνδνηεί ζρεηηθά φπνηε θξίλεηαη
απαξαίηεην.
Η Δπηηξνπή ζπγθαιείηαη κε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ. ηελ πξφζθιεζε γξάθνληαη ηα
ζέκαηα
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη εηδνπνηνχληαη ηα κέιε έγθαηξα κε ηνλ
πξνζθνξφηεξν ηξφπν. ηελ εκεξήζηα δηάηαμε αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη
εηζάγνληαη πξνο ζπδήηεζε ηα ζέκαηα πνπ δήηεζαλ εγγξάθσο νη εθπξφζσπνη έζησ θαη ελφο
ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
Ο Πξφεδξνο κπνξεί λα αλαζέζεη ζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο ηελ εηδηθφηεξε κειέηε
θαη
εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Μπνξεί επίζεο λα θαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο
ππάιιειν νηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ Αξκνδία Γηεχζπλζε γηα παξνρή
πιεξνθνξηψλ ή γλσκψλ ζρεηηθά κε ηα ζπδεηνχκελα ζέκαηα.
Η Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ζην Γεκαξρείν ή ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, εθφζνλ
ζπκθσλήζεη ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο. Σα βηβιία ηεο Δπηηξνπήο ηεξνχληαη θαη
θπιάζζνληαη ζην Γεκαξρείν.
Η Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ηξία (3) ηαθηηθά ή αλαπιεξσκαηηθά
κέιε ηεο. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο θαη ιακβάλνληαη θαηά
πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο παξαθνινχζεζεο ζα δηαξθέζεη
θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
Αλ νη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο παξαβαίλνπλ φξνπο ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο είηε
παξαβαίλνπλ ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηελ θαιή πίζηε, είηε ηέινο, δεκηνπξγνχλ
νπζηψδε βιάβε ζε θάπνηνλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο θνξείο, θαζψο θαη ζε ζέκαηα πνπ δελ
πξνβιέπνληαη θαη δελ ξπζκίδνληαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο ζπκβάζεηο ν θάζε ζπκβαιιφκελνο
θνξέαο ζηελ Πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα ακθηζβήηεζεο ηεο απφθαζεο
ηεο Δπηηξνπήο. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο δηαηππψλνληαη ζε πξαθηηθά θαη ππνγξάθνληαη
απφ φια ηα κέιε θαη ηνλ Γξακκαηέα. Οη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο πνπ ελδερνκέλσο απαηηεζνχλ
γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο ζα θαζνξηζζνχλ κε απνθάζεηο ηεο.
ΑΡΘΡΟ 7ν ΡΖΣΡΔ
Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο απηήο ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζεσξνχληαη φινη
νπζηψδεηο απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, παξέρεη ζην άιιν ην
δηθαίσκα
λα αμηψζεη απνθαηάζηαζε ησλ αληηζπκβαηηθψλ ελεξγεηψλ ζε εχινγν
ρξφλν. ε
πεξίπησζε αδπλακίαο ή ακέιεηαο πξνο απνθαηάζηαζε απφ ηεο πιεπξάο
ηνπ ελφο κέξνπο,
έρεη ν αληηζπκβαιιφκελνο ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε
ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία, αμηψλνληαο θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία.
ΑΡΘΡΟ 8ν ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
1
Η κε άζθεζε δηθαησκάησλ, ε παξάιεηςε ππνρξεψζεσλ απφ νπνηνδήπνηε
ζπκβαιιφκελν κέξνο ή ε αλνρή θαηαζηάζεσλ αληηζέησλ πξνο ηελ Πξνγξακκαηηθή

2

χκβαζε ή θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε απηή, απφ
νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε ησλ
ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ απφ δηθαίσκα ή απαιιαγή απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ή
αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη ξεηά απφ
ηελ Πξνγξακκαηηθή χκβαζε.
Η εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο απηήο δελ απαηηεί νχηε ζπλεπάγεηαη ηελ πξφζιεςε
πξνζσπηθνχ.

ΑΡΘΡΟ 9ν ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ
Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε θαη ηελ
εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη πνπ δελ ζα επηιχεηαη απφ ηελ Κνηλή
επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δχλαηαη λα επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα
Γηθαζηήξηα Αζελψλ αθνχ φκσο εμαληιεζνχλ φιεο νη δπλαηφηεηεο εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο
ηεο δηαθνξάο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο.
ΑΡΘΡ0 10ν
ΑΚΡΟΣΔΛΔΤΣΗΟ
Η παξνχζα χκβαζε αθνχ αλαγλψζζεθε θαη βεβαηψζεθε γηα ην πεξηερφκελφ ηεο,
ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα απφ ηα νπνία έθαζηνο εθ ησλ
ζπκβαιινκέλσλ ζα ιάβεη δχν (2).
Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνχζζεθαλ δηάθνξεο απφςεηο
ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ, φπσο απηέο αλαιπηηθφηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξφεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ ζθέθζεθε λφκηκα θαη έιαβε ππφςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Σελ έγθξηζε ζχλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ πξάμε "Αληηθαηάζηαζε
πλζεηηθνχ Υιννηάπεηα ζην Γήπεδν 5x5 πλνηθηζκνχ Αλάιεςεο Γ.Κ. Ακπληαίνπ Γήκνπ
Ακπληαίνπ" κεηαμχ Γήκνπ Ακπληαίνπ θαη Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ
Β. Οξίδεη Δθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ ηελ Γηεπζχληξηα απφ ηηο Σερληθέο
Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θ. Αιιειφκε Αλαζηαζία κε ηνλ αλαπιεξσηή ηεο, ηνλ Πξντζηάκελν
ηερληθνχ ηκήκαηνο θαη πνηφηεηαο δσήο θ. Σδψξηδε Υξήζην πνπ ζα αζθνχλ θαζήθνληα θαη σο
Γξακκαηέαο.
Γ. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν θ. Θενδσξίδε Κσλζηαληίλν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο.
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 40/2018.
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