
                                               
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                         
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

   
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 14/23-10-2019  πρακτικό
Συνεδρίασης  Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ  215  /2019 : «Λήψη απόφασης για έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για 
την εκτέλεση της πράξης με τίτλο «Μελέτη για το έργο «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής Αναζωογόνησης με 
έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από περιβαλλοντική 
και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα στην 
Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)»

Σήμερα, στις 23 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη
και  ώρα 7.30΄  μ.μ.,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Τανάγρας,  συνήλθε  σε   δημόσια
συνεδρίαση  στην  αίθουσα  Συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  στο
Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, ύστερα από την
με  αρ.  Πρωτ.  16834/15-10-2019  πρόσκληση  της   Προέδρου  του  Δημοτικού
Συμβουλίου  κας  Κουρουτού  Παρασκευής,  που  δημοσιεύθηκε στον ειδικό  χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον
Δήμαρχο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.  3852/2010. Η πρόσκληση
αυτή επιδόθηκε και στους Προέδρους της  Δημοτικής Κοινότητας Σχηματαρίου,
της Δημοτικής Κοινότητας  Οινοφύτων,  της Τοπικής  Κοινότητας  Αγίου  Θωμά,
της  Τοπικής  Κοινότητας  Κλειδίου,  της  Τοπικής  Κοινότητας  Άρματος,  της
Τοπικής Κοινότητας Ασωπίας, της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας, της Τοπικής
Κοινότητας Πύλης, της Τοπικής Κοινότητας Σκούρτων της Τοπικής Κοινότητας
Δηλεσίου της Τοπικής Κοινότητας Πλάκας Δηλεσίου και της Τοπικής Κοινότητας
Τανάγρας,  κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010. Επίσης,
σύμφωνα  με  τις  ίδιες  διατάξεις,  επιδόθηκε  στον  εκπρόσωπο  της  Τοπικής
Κοινότητας Δάφνης και στον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Στεφάνης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο  είκοσι επτά
(27)   Δημοτικών  Συμβούλων,  ήταν  παρόντες   είκοσι  πέντε   (25)   Δημοτικοί
Σύμβουλοι   και  έξι   (6)  από  τους  Προέδρους  των  Τοπικών  και  Δημοτικών
Κοινοτήτων, και ως εξής:

     Παρόντες Δημοτικοί                  Απόντες Δημοτικοί                      Παρόντες Πρόεδροι
       Σύμβουλοι οι:                                Σύμβουλοι οι:                   Τοπικών και Δημοτικών
                                                                                                                  Κοινοτήτω

1. Αναστασίου Ιωάννης   Καμηνιώτης Ιωάννης 1.Χότζια Ράνια  
2. Αγγέλου Αριστείδης                     Σιαμπάνης Περικλής 2.Μπιμπίκος Στέφανος 
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3  Ανυφαντής Αλέξαδος 3 Γραμματικού Τούλα
4. Βουγέσης Γεώργιος  4.Μπελεγράτης Αντώνιος
5. Γκίνης Ιωάννης  5.Κουρουμπέτσης Αγαθός
6. Γιαλούρης Μιχαήλ 6.Κατσιφής Δημήτριος  
7. Δημητρίου Ηλίας 
8. Δριχούτης Διομήδης 
9. Ζαφειροπούλου - Στουραΐτου 
Ελένη 
10 Καρπούζου Μεγαλοοικονόμου 
Δέσποινα  
11.Κουτρούμπα Χριστίνα 
12.Κουρουτού Παρασκευή 
13.Κόκκαλης Γεώργιος 
14 Καψάλης Απόστολος  
15.Καμπιώτου Γεωργία  
16.Μούσιος Γεώργιος 
17.Μαυράκης Λάζαρος 
18.Νίκα Κοτσίφι Μαρία 
19 Παπαθανασίου Λαψάνης 
Κωνσταντίνος
20.Πέτρου Νικόλαος
21.Πέτρου Χρήστος 
22.Σταμάτης Σπυρίδων 
23.Σκλιά Ματίνα 
24.Τσιανάκας Αθανάσιος 
25.Χαρίσης Ξενοφών 

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Τανάγρας κ.  Βασίλειος
Περγάλιας.

  Στη  συνεδρίαση  αυτή  παραβρέθηκε  και  ο  υπάλληλος  του  Δήμου  Αδάμ
Ιωάννης, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του Δ.Κ.Κ., ο
Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

    Η κ. Πρόεδρος εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης έδωσε τον λόγο στον
Διευθυντή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γκίκα Δημήτριο, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την  με  αρ.πρωτ.  69910/2.7.2019  (ΑΔΑ  :  6ΟΘΛ465ΧΙ8-ΗΚΔ)  απόφαση  του
Υπουργείου  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  που  αφορά  ένταξη  /  τροποποίηση  στο
Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  (ΠΔΕ)  2019  στη  ΣΑΜΠ 066  και  στην  οποία
περιλαμβάνεται  και  η  μελέτη  με  τίτλο  «Μελέτη  για  το  έργο «Δράσεις  Βιώσιμης
Αστικής  Κινητικότητας,  Βελτίωσης  της  Ποιότητας  Ζωής  και  Αστικής
Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται
από  περιβαλλοντική  και  κυκλοφοριακή  επιβάρυνση  και  εξυπηρετούν  τους
οικισμούς πέριξ και μέσα στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη,
Δήλεσι,  Σχηματάρι)»»  με  Κ.Α.  2019ΜΠ06600001 και  προϋπολογισμό  ένταξης
427.800,00 € με ΦΠΑ.

2. Την  υπ.  αριθμ.  237/2019  (ΑΔΑ  :  ΨΜΗΜ7ΛΗ-ΑΑ6)  απόφαση  του
Περιφερειακού  Συμβουλίου  της  Περιφέρειας  Στερεά  Ελλάδας  µε  την  οποία  εγκρίθηκε  η
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υπογραφή προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας  και  του
Δήμου Τανάγρας για την χρηματοδότηση της εν λόγω πράξης.

3. Τον  Ν.4412/2016  (ΦΕΚ  147/Α/8.8.2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,
Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ).»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

και  προκειμένου  να  υλοποιηθεί  η  πράξη  με  τίτλο  «Δράσεις  Βιώσιμης  Αστικής
Κινητικότητας,  Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση
στους  οικισμούς  του  Δήμου  Τανάγρας  που  πλήττονται  από  περιβαλλοντική  και
κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα στην Περιοχή
Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)»» 

παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για :

11 την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τανάγρας
και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

11 την έγκριση των όρων της ανωτέρω σύμβασης, 

11 την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τανάγρας για την υπογραφή της και

11 τον  ορισμό  εκπροσώπου  με  τον  αναπληρωτή  του  για  την  κοινή  Επιτροπή
Παρακολούθησης  της  Προγραμματικής  Σύμβασης,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  8  της
συνημμένης προγραμματικής

  Λαβών το λόγο Δημοτικός  Σύμβουλος Μαυράκης Λάζαρος ζήτησε να πληροφορηθεί  το
σώμα για  την σχέση του έργου αυτού με την ΟΧΕ Ασωπού. 
      Απαντώντας ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών είπε ότι: τα έργα είναι στα πλαίσια της ΟΧΕ
Ασωπού.  Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η ΟΧΕ Ασωπού δεν είναι μόνο το βιομηχανικό
πάρκο, περιλαμβάνει και άλλα έργα όπως οδοποιίες, αναπλάσεις οικισμών κ.λ.π.
      Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Μαυράκης Λάζαρος ρώτησε για το αν τα χρήματα της
μελέτης θα τα διαθέτει η  ΟΧΕ η άλλο πρόγραμμα της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  
       Απαντώντας ο  ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών είπε ότι η ΟΧΕ έχει πολλά προγράμματα
αλλά το  συγκεκριμένο θα  πληρωθεί  από το  πρόγραμμα δημοσίων  επενδύσεων από την
Περιφέρεια.
      Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Μαυράκης Λάζαρος ρώτησε για το πως έγινε η επιλογή των
έργων αυτών και με τι τρόπο αποφασίστηκε.    
    Απαντώντας ο  ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών είπε ότι  όλα τα έργα πάνε μαζί  και τα
προτείνει ο Δήμος 
    Ο Δημοτικός  Σύμβουλος κος  Μαυράκης Λάζαρος ρώτησε για  την  προτεραιότητα  των
μελετών της ένταξης του Δηλεσίου στο σχέδιο πόλεως. 
      Απαντώντας ο  ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών είπε ότι θα είναι το επόμενο στάδιο με την
δεύτερη ΟΧΕ.
      Λαβών το λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γιαλούρης Μιχάλης είπε ότι: το έργο αφορά
το  βιομηχανικό  πάρκο  και  κατά  συνέπεια  και  το  εργοστάσιο  διαχείρισης  βιομηχανικών
αποβλήτων,  εμείς ως Λαϊκή Συσπείρωση ψηφίζουμε λευκό. 
     Απαντώντας  ο  Δήμαρχος  διαβεβαίωσε  το  σώμα  λέγοντας  ότι  δεν  θα  δεχτούμε  το
εργοστάσιο διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων στην περιοχή μας και υπάρχει απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό. 
           
         Στη συνέχεια η Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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       Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση και  μετά από διαλογική
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Eγκρίνει την  σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τανάγρας και της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

Β.  Εγκρίνει τους όρους αυτής κατά άρθρο ως κατωτέρω: 
ΆΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που 
θα ισχύουν για την εκτέλεση του Προγράμματος και συγκεκριμένα:

 Το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης - σκοπό και περιεχόμενο της
μελέτης (άρθρο 2)

 Την περιοχή εκτέλεσης της μελέτης (άρθρο 3)
 Τον προϋπολογισμό - χρηματοδότηση της μελέτης (άρθρο 4)
 Τον φορέα εκτέλεσης και διαχείρισης της μελέτης (άρθρο 5)
 Την χρονική διάρκεια της Σύμβασης - χρονοδιάγραμμα (άρθρο 6)
 Τα δικαιώματα κ υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 7)
 Τις λοιπές ευθύνες του Δήμου (άρθρο 8)
 Τη  συγκρότηση  -  αρμοδιότητες  και  λειτουργία  της  Κοινής  Επιτροπής

Παρακολούθησης (άρθρο 9).
 Τις τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 10).
 Την αντισυμβατική συμπεριφορά - συνέπειες - ρήτρες (άρθρο 11).
 Την επίλυση διαφορών (άρθρο 12).
 Τις τελικές διατάξεις (άρθρο 13).

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  η  συνεργασία  των  συμβαλλομένων
μερών για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο:  «Μελέτη για  το έργο «Δράσεις  Βιώσιμης
Αστικής  Κινητικότητας,  Βελτίωσης  της  Ποιότητας  Ζωής  και  Αστικής  Αναζωογόνησης  με
έμφαση  στους  οικισμούς  του  Δήμου  Τανάγρας  που  πλήττονται  από  περιβαλλοντική  και
κυκλοφοριακή επιβάρυνση και  εξυπηρετούν τους  οικισμούς  πέριξ  και  μέσα στην Περιοχή
Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα,  Οινόη, Δήλεσι,  Σχηματάρι)»  από το Δήμο Τανάγρας µε
χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει :
4. Τοπογραφική αποτύπωση των υπό επέμβαση οδών
5. Μελέτη για την οδική ασφάλεια
6. Μελέτη οδοποιίας
7. Περιβαλλοντική μελέτη και αδειοδότηση
8. Σύνταξη τευχών ΣΑΥ / ΦΑΥ
9. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

Σκοπός  της  μελέτης  είναι  η  ωρίμανση  του  έργου  «Δράσεις  Βιώσιμης  Αστικής
Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση στους
οικισμούς  του  Δήμου  Τανάγρας  που  πλήττονται  από  περιβαλλοντική  και  κυκλοφοριακή
επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα στην Περιοχή Παρέμβασης της
ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)», το οποίο περιλαμβάνεται στις δράσεις της ΟΧΕ
ΛΑΠ Ασωπού και αφορά τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της οδικής ασφάλειας στην
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υπό επέμβαση περιοχή.
Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης της μελέτης, αφού ο 

ΔήμοςΤανάγρας αδυνατεί οικονομικά  να προβεί στην υλοποίηση της, ενώ η Περιφέρεια δεν 
έχει την σχετική αρμοδιότητα. Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και 
είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας 
της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη της  
περιοχής.

ΆΡΘΡΟ 3: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Το  έργο  θα  εκτελεσθεί  στην  ευρύτερη  περιοχή  Οινόης  /  Δηλεσίου  του  Δήμου

Τανάγρας.

   ΆΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 427.800,00 €
με Φ.Π.Α

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΣΑΜΠ 066
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019ΜΠ06600001) & αναλύεται κατά κατηγορία μελέτης ως εξής:

Είδος μελέτης Δαπάνη (ευρώ)

Τοπογραφική αποτύπωση 66.267,11
Μελέτη βελτίωσης οδικής ασφάλειας 45.309,60
Μελέτη οδοποιίας 139.025,62
Περιβαλλοντική μελέτη 36.770,91
Σύνταξη τευχών ΣΑΥ / ΦΑΥ 2.239,39
Σύνταξη τευχών δημοπράτησης 10.343,51

Σύνολο 1 299.956,13
Απρόβλεπτα (15%) 44.993,42

Σύνολο 2 344.949,55
Φ.Π.Α. (24%) 82.787,89

Σύνολο 3 427.737,44

Στρογγυλοποίηση 62,56

Τελικός  προϋπολογισμός 427.800,00

Η χρηματοδότηση της μελέτης θα γίνεται σταδιακά µε την προβλεπόμενη διαδικασία
του  Π.Δ.Ε.  μετά  από  πιστοποίηση  εργασιών  σύμφωνα  µε  τις  διατάξεις  περί  εκτέλεσης
δημοσίων έργων.

Η πληρωμή των εργασιών θα πραγματοποιείται από την Οικονομική Υπηρεσία του
Δήμου Τανάγρας, σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις,

Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης, εκτός της δαπάνης αναθεώρησης βαρύνει
αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου.»

ΆΡΘΡΟ 5 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

- Η μελέτη θα δημοπρατηθεί από το Δήμο Τανάγρας (κύριος του έργου) και θα
εκτελεστεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του, σύμφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για
τις μελέτες.

- Σε περίπτωση µη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από το Δήμο Τανάγρας των
εφαρμοζόμενων  διατάξεων  για  την  ανωτέρω  ανάθεση,  δεν  δημιουργείται  οποιαδήποτε
υποχρέωση  ή  οποιαδήποτε  αξίωση  σε  βάρος  της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας  για  τη

5

ΑΔΑ: ΨΨΛΟΩΗΒ-Η4Γ



χρηματοδότηση του έργου.
- Η  Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας  δεν  ευθύνεται  έναντι  του  αναδόχου  της

μελέτης  ή  άλλων  προσώπων  τα  οποία  διεκδικούν  δικαιώματα  από  αυτόν  ή  άλλων
προσώπων που μετείχαν  στη σχετική  διαδικασία  ανάθεσης της  σύμβασης εκτέλεσης της
μελέτης.

- Μετά την οριστική παραλαβή της μελέτης ο Δήμος Τανάγρας αναλαμβάνει την
ευθύνη για την δημοπράτηση του έργου με τίτλο «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας,
Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του
Δήμου  Τανάγρας  που  πλήττονται  από περιβαλλοντική  και  κυκλοφοριακή  επιβάρυνση και
εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα,
Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)».

ΆΡΘΡΟ 6 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η 
διάρκειά της ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες.

 Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται
στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

 Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται
µε έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της
Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΆΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει :
Τη  χρηματοδότηση  της  μελέτης,  όπως  αυτή  περιγράφεται  στο  φάκελο  της

μελέτης και μέχρι του ποσού των 427.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) .
Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί

για  την  υλοποίηση  του  αντικειμένου  της  παρούσας  σύμβασης  στη  συγκέντρωση των
απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. 

Να διασφαλίσει  τη διαθεσιμότητα στελεχών της  που γνωρίζουν σε βάθος τις
δομές  και  τις  λειτουργικές  διαδικασίες  και  να  διαθέσει  στον  Φορέα  Υλοποίησης
προσωπικό για την υλοποίηση της μελέτης, εφόσον αυτό ζητηθεί.

Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά
με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση της μελέτης. 

Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την
προβολή της μελέτης.

Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Β. Ο Δήμος Τανάγρας αναλαμβάνει :
 Τη δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης µε τον ανάδοχο, την επίβλεψη

της μελέτης και την παραλαβή της.
 Την χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης που δεν συμπεριλαμβάνονται

στο φάκελο μελέτης και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.
 Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από

υπάλληλό του.
 Τη µέριµνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  ενός (1)

αντιγράφου κάθε πιστοποίησης προς ενημέρωσή της.
 Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία

υλοποίησης της μελέτης.
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 Την καθολική µέριµνα, μετά την οριστική παραλαβή της μελέτης.
 Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση  της

μελέτης από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, µέσω ανοικτής εκδήλωσης  ή
ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο.

 Την αποστολή  στην αρμόδια  ∆/νση  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  κάθε  πιστοποίησης δαπάνης και  λογαριασμό μελέτης
που φέρει την έγκριση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου συνοδευόμενη από
όλα τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο,  (σε αντίγραφα)
προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.

Ά  Ρ  ΘΡΟ 8: ΛΟΙ  Π  Ε  Σ Ε  Υ  Θ  Υ  ΝΕΣ Τ  Ο  Υ   ΔΗ  ΜΟΥ   

1. Ο Δήμος Τανάγρας είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων
τρίτων.

2. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης της μελέτης εξαιτίας
οποιωνδήποτε νομικών ή  πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε µε το καθεστώς
ιδιοκτησίας, είτε µε το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς, είτε για άλλους λόγους
που ανάγονται στις κατά την παρούσα σύμβαση και τον νόμο υποχρεώσεις του Δήµου, ο
Δήμος Τανάγρας ευθύνεται κατά νόμο έναντι   της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στην
περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διατηρεί αξιώσεις αποζημίωσης έναντι του
Δήµου.

3. Ο Δήμος Τανάγρας είναι ο µόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων
και για την εκπλήρωση  των προβλεπόμενων στην σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία
υποχρεώσεων έναντι του αναδόχου της  μελέτης ή άλλων προσώπων που διεκδικούν
δικαιώματα από την αναφερόμενη στην  προηγούμενη παράγραφο αδυναμία ή
καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου.

4. Ο Δήμος Τανάγρας οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία
αρμοδιότητάς του και γενικότερα να μεριμνά  για  την  ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη  και
ολοκλήρωση των μελετών και την απορρόφηση των πιστώσεων.

5. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση
ρήτρες για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν
αξιώσεις κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και για οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας υποχρεωθεί, παρά την αποκλειστική ευθύνη του Δήµου, να  καταβάλει
ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας µπορεί να αναζητήσει αναγωγικά
τα καταβληθέντα ποσά από τον Δήµο δυνάμει της  παρούσας προγραμματικής
σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ   9      : Σ  Υ  Γ  Κ  ΡΟ  Τ  Η  ΣΗ -         ΑΡΜΟ  ∆  ΙΟΤΗ  Τ  ΕΣ ΚΑΙ         ΛΕΙΤ  Ο  Υ  ΡΓΙΑ ΤΗΣ         ΚΟΙΝ  Η  Σ   
Ε  Π  ΙΤ  Ρ  Ο  ΠΗ  Σ 
Π  ΑΡΑ  Κ  ΟΛ  Ο  ΥΘ  Η  Σ  Η  Σ

Τα  συμβαλλόμενα μέρη  για την υλοποίηση  της  παρούσας σύμβασης  ορίζουν
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3)
µέλη, εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών, µε τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και
ειδικότερα:

1. Δύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- ΠΕ Βοιωτίας :

 Βήττα  Δήμητρα,  υπάλληλο  της  Δ.Τ.Ε.  Π.Ε.  Βοιωτίας  ως  Πρόεδρο,  µε
αναπληρώτρια την Αισώπου Βαρβάρα, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Βοιωτίας.

 Πατσαλή Μαρία, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε.  Π.Ε. Βοιωτίας,  µε αναπληρώτρια τη
Σκόνδρα Παναγιώτα, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Βοιωτίας.
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2. Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Τανάγρας :
 Δημήτριο  Γκίκα,  Προϊστάμενο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

Τανάγρας,  κλάδου  Τ.Ε.  Τοπογράφων  Μηχανικών,  ως  τακτικό  μέλος  και  Δέσποινα
Καραμουζά, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας, κλάδου
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών , ως αναπληρωματικό μέλος

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ειδικότερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής  σύμβασης

σύμφωνα µε τους όρους αυτής και  την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται
για την πληρωμή κάθε λογαριασμού - πιστοποίησης  που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία.

 εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για
την βέλτιστη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης

 ενημερώνεται για την υλοποίηση εκπόνησης της μελέτης
 εισηγείται αιτιολογημένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ανάγκη

τροποποίησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης.

Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας µε ευθύνη του
Προέδρου της και µε γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά
όσο και στα αναπληρωματικά  µέλη της, τρεις  τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία συνεδρίασης.  Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες  από την
υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό µέλος της.  Η
Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Δήµου ή στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της ΠΕ Βοιωτίας της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπως ορίζεται ειδικότερα στην
πρόσκληση του Προέδρου της. Τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δεν
αμείβονται  για  το  παραπάνω  έργο  τους.  Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για  κάθε
θέμα µε απόλυτη πλειοψηφία του  συνόλου των  παρόντων µελών της.  Η Διευθύνουσα
Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής υποβάλλει σε αυτή
ενημερωτικό  σημείωμα για την πορεία υλοποίησης  της  μελέτης και τα τυχόν
προβλήματα που έχουν ανακύψει. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς
και τήρησης των σχετικών πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του Δήµου ο οποίος ορίζεται µε
απόφαση της Δημάρχου. 

ΆΡΘΡΟ 10:   Τ  ΡΟ  Π  Ο  Π  ΟΙ  Η  ΣΕΙΣ ΤΗΣ   Π  Ρ  Ο  Γ  Ρ  ΑΜΜΑ  Τ  ΙΚ  Η  Σ         Σ  ΥΜΒ  Α  Σ  Η  Σ   

Με  κοινή  έγγραφη  συμφωνία  των  συμβαλλόμενων  μερών,  η  παρούσα
Προγραμματική  Σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  ή  να  συμπληρώνεται  ως  προς  το
χρονοδιάγραμμα  και  τους  λοιπούς  όρους  της  Σύμβασης.  Ειδικότερα,  παράταση  της
διάρκειας  της  σύμβασης,   δύναται  να  χορηγηθεί  έως  το  τέλος  της  Πράξης,  μετά  από
αιτιολογημένη  αίτηση του ενδιαφερόμενου  συμβαλλόμενου,  και  τη  σύμφωνη γνώμη της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Η  ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της
προγραμματικής  σύμβασης,  δεν  μπορεί  να  συνεπάγεται  επέκταση  του  φυσικού  ή
οικονομικού αντικειμένου αυτής.

ΆΡΘΡΟ 11: ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ

11 Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
11 Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των

αντισυμβαλλομένων, παρέχει στον  έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει
αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε
αντίθετη περίπτωση το  δικαίωμα να  καταγγείλει τη  σύμβαση  μονομερώς αξιώνοντας κάθε
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θετική ή αποθετική  ζημία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική  αξίωση που
προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης προγραμματικής σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ         12  :         Ε  Π  Ι  Λ  ΥΣΗ         Δ  Ι  ΑΦ  Ο  ΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερμηνεία των όρων της  παρούσας  σύμβασης  η  οποία  δεν  επιλύεται από  την  Κοινή
Επιτροπή  Παρακολούθησης της  παρούσας  σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια
δικαστήρια.

ΆΡΘΡΟ   13  :   Τ  ΕΛΙΚ  Ε  Σ         Δ  Ι  ΑΤΑ  Ξ  Ε  Ι  Σ

Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς
απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα,
από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

Γ. Eξουσιοδοτήσει  τον  Δήμαρχο  του  Δήμου  Τανάγρας  Κο  Βασίλειο  Περγάλια   για  την
υπογραφή για της.

Δ. Ορίζει  εκπρόσωπο  για  την  κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  της  Προγραμματικής
Σύμβασης,  όπως ορίζεται  στο άρθρο 8 της  προγραμματικής τον Δημοτικό  Σύμβουλο Κο
Δημητρίου Ηλίας  με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο Κο Καψάλη Απόστολο.
    των σχετικών εγγράφων παράτασης της σύμβασης

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κος Γιαλούρης Μιχάλης και κα Σκλιά Ματίνα ψηφίζουν λευκό για το
θέμα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 215/2019

Αφού συντάχθηκε  και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται  από τους παρόντες 
δημοτικούς συμβούλους.                      
                                                       

Η Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Κουρουτού  Παρασκευή 
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	Σήμερα, στις 23 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30΄ μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Τανάγρας, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. 16834/15-10-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Κουρουτού Παρασκευής, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Η πρόσκληση αυτή επιδόθηκε και στους Προέδρους της Δημοτικής Κοινότητας Σχηματαρίου, της Δημοτικής Κοινότητας Οινοφύτων, της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θωμά, της Τοπικής Κοινότητας Κλειδίου, της Τοπικής Κοινότητας Άρματος, της Τοπικής Κοινότητας Ασωπίας, της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας, της Τοπικής Κοινότητας Πύλης, της Τοπικής Κοινότητας Σκούρτων της Τοπικής Κοινότητας Δηλεσίου της Τοπικής Κοινότητας Πλάκας Δηλεσίου και της Τοπικής Κοινότητας Τανάγρας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, επιδόθηκε στον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Δάφνης και στον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Στεφάνης.
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