
 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ  
Βουλευτής Χαλκιδικής ΠΑΣΟΚ– ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 

                                                                                                     24-01-2023 
 

«ΑΠ.ΠΑΝΑΣ : ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ». 
 
 

Απάντηση έλαβε ο Βουλευτής Χαλκιδικής και Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος 
Αλλαγής κ.Πάνας Απόστολος, από  Υπουργείο  Εσωτερικών, έπειτα  από την κοινοβουλευτική παρέμβασή του, 
για την ολοκλήρωση της διαδικασία κατασκευής ισόπεδου κόμβου στη Χανιώτη. 
 
Πιο αναλυτικά,  στην Απάντησή του το Υπουργείο αναφέρει, πως  παράλληλα με την διαδικασία των μελετών, 
συντάχθηκε το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ «Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής» και «Δήμου Κασσάνδρας» για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή ισόπεδου κόμβου 
Χανιώτης». Με την με αριθμό 236/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κασσάνδρας (ΑΔΑ: 66ΦΝΩΕΘ-
Α0Ζ) εγκρίθηκε το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης. Κατόπιν αυτού διαβιβάστηκε στην Περιφερειακή Ενότητα 
Χαλκιδικής της Π.Κ.Μ. και αναμένεται η απόφαση έγκρισης από την αρμόδια επιτροπή.  
 
Ταυτόχρονα επισημαίνεται, πως η Π.Ε. Χαλκιδικής με τη σειρά της, διαβίβασε στην οικονομική επιτροπή της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης για έγκριση, τονίζοντας πως μετά 
την έγκριση της και τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας, θα υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και του Δήμου Κασσάνδρας, βάσει της οποίας ο Δήμος θα προχωρήσει στην 
δημοπράτηση και τη συμβασιοποίηση του έργου.  
 
 
Ο κ.Πάνας τόνισε  : « Στην Απάντησή του το Υπουργείο στην κοινοβουλευτική μου παρέμβαση, παρότι δεν δίνει 
ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου, αναφέρει, ότι γίνονται ενέργειες για την δημοπράτηση 
και συμβασιοποίηση του έργου. Εξακολουθώ να παρακολουθώ κάθε βήμα της εξέλιξης του έργου και να 
βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με τους  αρμόδιους φορείς, με σκοπό να μετέχω σε κάθε προσπάθεια, για 
κατασκευαστεί οριστικά ο  ισόπεδος κόμβος στη Χανιώτη ».  
 

 

 

 

 

Το ακριβές κείμενο της ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ του αρμόδιου Υπουργείου έχει ως εξής :  



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63849391eb32ff008d1d98cc στις 11/01/23 12:32

                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αθήνα, 11/01/2023  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                    Α.Π. 2043
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                     ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Πληροφορίες: Σ. Βασιλοπούλου                                                Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου 
Τηλέφωνο: 2131313195                                                             Τμήμα Ερωτήσεων
e-mail: s.basilopoulou@ypes.gr                                                      
                                                                                        ΚΟΙΝ.: 1) Βουλευτή                                                                                                       
                                                                                                      κ. Απόστολο Πάνα   
                                                                                                      2) Υπουργείο Υποδομών & 
                                                                                                      Μεταφορών                                                       
                                                                                                  (δια της Βουλής των Ελλήνων)                                                                                 

ΘΕΜΑ: «Ολοκλήρωση των διαδικασιών για την κατασκευή ισόπεδου κόμβου στη 
Χανιώτη Χαλκιδικής»
ΣΧΕΤ.: Η υπ΄αριθμ. 406/20.10.2022 Ερώτηση.

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το 
βουλευτή κ. Απόστολο Πάνα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ», στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), για την εκπλήρωση της αποστολής τους και 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, χρηματοδοτούνται ετησίως από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό 
που ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Εν συνεχεία, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), καθορίζεται το 
ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών 
δαπανών.

Στο πλαίσιο αυτό, για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων κατά το έτος 
2021, ο Δήμος Κασσάνδρας χρηματοδοτήθηκε με ποσό ύψους 261.360,00€, ενώ με αντίστοιχο 
ποσό προγραμματίζεται να χρηματοδοτηθεί και κατά το τρέχον έτος.

Επιπλέον, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 93743/17-12-2021 (Α.Δ.Α.: 6Ψ9246ΜΤΛ6-1ΜΨ) απόφαση
του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Κατανομή συνολικού ποσού 70.000.000,00€ από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στις Περιφέρειες, προς κάλυψη επενδυτικών τους δαπανών 
και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου», η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 7.000.000,00€, ενώ ίδιο ποσό έχει 
προγραμματιστεί να αποδοθεί και για το τρέχον έτος.

Η περαιτέρω διαχείριση των πόρων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων 
δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία συνίσταται
αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
KONSTANTINOS KALYVAS
Ημερομηνία: 2023.01.11
13:42:59 EET
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Σας γνωρίζουμε, επίσης, ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε το Ειδικό Πρόγραμμα 
Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με σκοπό την ενδυνάμωση της 
ισόρροπης ανάπτυξης των δήμων της χώρας, την βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας. Στη βάση του Προγράμματος αυτού και στο 
πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 30292/19-04-2019 (Α.Δ.Α.: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφασης 
επιχορήγησης των Δήμων της Χώρας, για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων, ο Δήμος Κασσάνδρας χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 227.200,00 €.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι με το υπ΄αριθμ. 71214/26.10.2022 έγγραφο ζητήθηκαν στοιχεία 
από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Δήμο Κασσάνδρας και σας διαβιβάζουμε  
το υπ’ αριθμ. πρωτ. 01α/684/02-11-2022 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής με τα 
συνημμένα του, καθώς και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21804/07-11-2022 έγγραφο του Δήμο 
Κασσάνδρας προς ενημέρωση της Βουλής των Ελλήνων.

                                                                              Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                       Στυλιανός Πέτσας

Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο  Αναπληρωτή Υπουργού, κ. Σ. Πέτσα
- Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέα, κας Γ. Βαλατσού
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης, κ. Μ.Ι. Σταυριανουδάκη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ      
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    
Αριθμ.Αποφ. 236/2022                             

 

Απόσπασμα  από το πρακτικό 32 της  συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Κασσάνδρας στις 17 /10/2022.     
 

Θέμα:  Αποδοχή  Προγραμματικής Σύμβασης (Άρθρο 100, Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει & Άρθρο 12, παρ. 

4, Ν. 4412/2016) μεταξύ «Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής» και «Δήμου 

Κασσάνδρας» για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή ισόπεδου κόμβου Χανιώτης» 
 

Στη Κασσάνδρεια και στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σήμερα την 17η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κασσάνδρας σε τακτική μεικτή συνεδρίαση 

(δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21100/14-10-2022 έγγραφη πρόσκληση 

της Προέδρου της Ο.Ε., που δόθηκε στα μέλη της, και η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου 

Κασσάνδρας, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 78 του ν.4954/2022.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και όλα τα αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 και 4 του  Ν. 

2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α’) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 
 

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.10.21 20:13:08
EEST
Reason:
Location: Athens
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Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, της την παρ.1 του άρθρου 38 του  N.4795/21 (Α’ 62), δηλαδή σε σύνολο επτά (7) 

μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:    
  
 
              ΠΑΡΟΝΤΕΣ       ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΛΚΙΑ            1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

2.  ΜΙΤΕΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ              2.ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

3.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΚΙΝΟΣ 

4.  ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΙΖΟΓΛΟΥ 

5.  ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

Στη συνεδρι αση παραβρε θηκε και ο υπα λληλος του Δη μου κ Αδα μ Αθανα σιος, για την τη ρηση των πρακτικω ν.  

Στη συνεδρι αση επι σης παραβρε θηκαν ο Δημοτικο ς Συ μβουλος κ.Παντζι κης Παυ λος, καθω ς και οι υπάλληλοι της 

Τεχνικής Υπηρεσίας κ.κ. Καραγκούνης Γεώργιος, Ευαγγέλου Εμμανουήλ, Βατάλης Αριστοτέλης και ο Προι στα μενος 
Οικονομικω ν  Υπηρεσιω ν κ.Πρασσα ς Μιχαη λ εισηγητε ς των θεμα των της ημερη σιας δια ταξης.  

Δεδομε νου ο τι στην ε ναρξη της συνεδρι ασης συμμετει χαν 4 τακτικα  με λη, και η Προ εδρος διαπιστω θηκε νο μιμη 

απαρτι α. 

Ο δημοτικός Σύμβουλος κ.Στακινός Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 20 ου θέματος 

της ημερήσιας διάταξης. 
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Η Πρόεδρος (Δήμαρχος) αφού εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον υπάλληλο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Καραγκούνη Γεώργιο ο οποίος είπε τα εξής: 
   

Σύμφωνα με το με α.π. 20617/06-10-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου 

Κασσάνδρας με το οποίο δηλώνεται ότι είναι απαραίτητο να συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής και του Δήμου Κασσάνδρας αφού ο ισόπεδος κόμβος Χανιώτης 

ανήκει στο επαρχιακό κύκλωμα Κασσάνδρας. 

Σκοπός της παρούσας προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνεργασία των δύο συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση 

της πράξης: 

«Κατασκευή ισόπεδου κόμβου Χανιώτης», δεδομένου ότι : 

α) Το έργο με ΚΕ: 2131ΧΑΛ003ΚΑΠ15 συμπεριλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής το οποίο εγκρίθηκε από το Περιφερειακό 

Συμβούλιο της Π.Κ.Μ. 

Η παρούσα πράξη που περιλαμβάνει θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός εκάστοτε 

ισχύει. 

Για την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ορίζεται ότι: 

● «Κύριος του έργου» είναι η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. 

● «Φορέας κατασκευής» του έργου είναι ο Δήμος Κασσάνδρας 

● «Διευθύνουσα Υπηρεσία» του έργου είναι Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κασσάνδρας 

ΑΔΑ: 66ΦΝΩΕΘ-Α0Ζ
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● «Προϊσταμένη Αρχή» του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κασσάνδρας 

Η Π.Κ.Μ.  αναλαμβάνει 

1. Την χρηματοδότηση της πράξης μέχρι του ύψους των 460.000,00 € σε συνολικό προϋπολογισμό 910.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%), από τις πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος επενδυτικών δαπανών της ΠΕΧ 

με κωδικό έργου  2131ΧΑΛ003ΚΑΠ15  (συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%).   

2. Την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα αυτής της Σύμβασης. 

3. Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό της και τον αναπληρωτή του στην Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης 

των όρων της προγραμματικής σύμβασης. 

Η εκτέλεση της πράξης, συνολικού προϋπολογισμού 910.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),  θα χρηματοδοτηθεί α) 

από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών  της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής με κωδικό έργου 

2131ΧΑΛ003ΚΑΠ15 που είναι κατανεμημένο με το ποσό των 1.000 € για το 2022, των 199.000,00 € για το 2023 και 

των 260.000,00 € για το 2024 και β) από το Δήμο Κασσάνδρας το ποσό των 450.000,00€ που θα καταβληθεί από τον 

ΚΑ 00-6737.001 είναι κατανεμημένο με το ποσό των 5.000 € για το 2022, των 195.000,00 € για το 2023 και των 

250.000,00 € για το 2024.  
 

  Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  το υπαριθμ. 20617/06.10.2022  Έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και μετά από διαλογική συζήτηση  
  

                                                                         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα 
                              (Με πέντε(5) ψήφους ΥΠΕΡ όλων των Δημοτικών Συμβούλων μελών της Ο.Ε. ) 

ΑΔΑ: 66ΦΝΩΕΘ-Α0Ζ
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Α. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το σχέδιο αυτής το οποίο αποτελεί συνημμένο και 

αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας απόφασης, μεταξύ του Δήμου Κασσάνδρας και  της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας-Περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής και του Δήμου Κασσάνδρας αφού ο ισόπεδος κόμβος Χανιώτης ανήκει 

στο επαρχιακό κύκλωμα Κασσάνδρας , για την από κοινού υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ 

ΚΟΜΒΟΥ ΧΑΝΙΩΤΗΣ». 

 

Β. Ορίζει ως τακτικά μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης τον κο Στακινό Βασίλειο, 

Αντιδήμαρχος Δήμου Κασσάνδρας (ως τακτικό μέλος)  και τον κο Μαντούδη Στέλιο Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών (ως τακτικό μέλος) και ως αναπληρωματικά μέλη αυτών τον Λειβαδιώτη Ηρακλή, Πρόεδρο ΚΕΔΗΚ Δήμου 

Κασσάνδρας (ως αναπληρωματικό μέλος) και τον Ευαγγέλου Εμμανουήλ Υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Κασσάνδρας αντίστοιχα,και έναν εκπρόσωπο της Π.Κ.Μ/ Υποδ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής με τον 

αναπληρωτή του. 
 

Γ. Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ κα Χαλκιά Αναστασίας για τις περαιτέρω ενέργειες. 
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Σχέδιο 
 

Προγραμματική Σύμβαση 
 

(Άρθρο 100, Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
& 

Άρθρο 12, παρ. 4, Ν. 4412/2016) 

 
 
 

Μεταξύ 
 
 

«Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής» 

 
Και 

 
«Δήμου Κασσάνδρας» 

 
Για την υλοποίηση του έργου: 

 
 

«Κατασκευή ισόπεδου κόμβου Χανιώτης» 
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Πολύγυρος, Σεπτέμβριος 2022 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

1. Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης 

2. Σκοπός και αντικείμενο της σύμβασης 

3. Αρμοδιότητες και διαδικασίες εκτέλεσης του έργου 

4. Υποχρεώσεις και δικαιώματα της ΠΚΜ - ΠΕΧ 

5. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του Δήμου Κασσάνδρας 

6. Προϋπολογισμός – Πόροι – Τρόπος Χρηματοδοτήσεις 

7. Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης 

8. Όργανο Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Π.Σ. 

9. Τροποποίηση 

10. Αντισυμβατική Συμπεριφορά – Διαιτησία 

11. Ρήτρες 

12. Ειδικοί όροι 

13. Τελικές Διατάξεις 

Παράρτημα 

Αναλυτικός Προϋπολογισμός έργου 
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                                                                                          ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Στον Πολύγυρο  σήμερα την ...../...../202.. , ημέρα …………… και στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 

Χαλκιδικής ,που βρίσκεται στο Διοικητήριο, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι» : 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), «Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής» με ΑΦΜ 997612598 Ζ’ Θεσσαλονίκης, που εδρεύει 

επί της οδού Β. Όλγας 198 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, κ. Ιωάννη 

Γιώργο, με έδρα τον Πολύγυρο Χαλκιδικής, η  οποία θα καλείται στο εξής, χάριν συντομίας, Π.Κ.Μ. 

O Δήμος Κασσάνδρας , που εκπροσωπείται από τη Δήμαρχο κ. Αναστασία Χαλκιά  και εδρεύει στην Κασσανδρεία Χαλκιδικής, ΤΚ 63077 

με ΑΦΜ 998204472 που θα αποκαλείται, χάριν συντομίας, Δήμος. 

 

Έχοντας υπόψη : 

Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/10 Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως ισχύει. 

Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 << Δημοτικός και  Κοινοτικός Κώδικας>>, όπως ισχύει. 

Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, όπως ισχύουν σήμερα. 

Τα άρ. 226 παρ.2, 246 παρ. 3 και 258 του Ν.4555/2018 

Τα Π.Δ 30/1996 ΦΕΚ 21/Α/2-2-1996 και  80/2016 ΦΕΚ145/Α/5-8-2016 καθώς και κάθε νομολογία που αφορά στο θέμα. 

Την με αριθμ. ……………….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κασσάνδρας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της 

Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. 

Την με αριθμ................έγκριση Νομιμότητας, της με αριθμ..................απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κασσάνδρας, της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

Την υπ΄αριθ …………….. (ΑΔΑ: ……………………………..) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η 

τροποποίηση προϋπολογισμού του έργου στο Τεχνικό πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών της ΠΕΧ του έργου με τίτλο «Κατασκευή 

ισόπεδου κόμβου Χανιώτης» με κωδ. 2131ΧΑΛ003ΚΑΠ15   και προϋπολογισμό 460.000,00 € 

Την με αριθμ. …………………… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής 

Σύμβασης με το Δήμο Κασσάνδρας.  

Την με αριθμ.………………………έγκριση Νομιμότητας, της με αριθμ.………απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

Την υπ΄αριθμ. …ανάληψη υποχρέωσης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
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                        Άρθρο 1ο  

Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης 

 

1. Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/10,όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 << Δημοτικός και  Κοινοτικός Κώδικας>>, όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, όπως ισχύουν σήμερα. 

4. Τα άρ. 226 παρ.2, 246 παρ. 3 και 258 του Ν.4555/2018 

5. Τα Π.Δ 30/1996 ΦΕΚ 21/Α/2-2-1996 και  80/2016 ΦΕΚ145/Α/5-8-2016 καθώς και κάθε νομολογία που αφορά στο θέμα. 

 

6. Η σύμβαση αυτή περιέχει δέκα τρία (13) άρθρα, που αναφέρονται αντίστοιχα στα εξής: 

 1. Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης 

 2. Σκοπός και αντικείμενο της Σύμβασης. 

      3. Αρμοδιότητες και Διαδικασίες εκτέλεσης του έργου 

    4. Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Π.Κ.Μ. 

 5. Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Δήμου  

 6. Προϋπολογισμός - Πόροι - Τρόπος χρηματοδότησης. 

       7. Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της 

           σύμβασης 

 8. Όργανο Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Π.Σ. 

 9. Τροποποίηση της Σύμβασης. 

     10. Αντισυμβατική συμπεριφορά – Διαιτησία. 

      11.Ρήτρες  

      12.Ειδικοί Όροι 

      13.Τελικές Διατάξεις 

Παράρτημα 

Αναλυτικός Προϋπολογισμός έργου 
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Άρθρο 2ο 

Σκοπός και αντικείμενο της Σύμβασης 

 
Σκοπός της παρούσας προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνεργασία των δύο συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση της πράξης: 

«Κατασκευή ισόπεδου κόμβου Χανιώτης», δεδομένου ότι : 

α) Το έργο με ΚΕ: 2131ΧΑΛ003ΚΑΠ15 συμπεριλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής το οποίο εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Π.Κ.Μ. με την Απόφασή του με 

αρ. ……………….. και ΑΔΑ: ……………………. Η υλοποίηση των εργασιών κρίνεται αναγκαστική και επείγουσα ουσιαστικά και χρονικά, καθότι 

αφορά την κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Χανιώτη με σκοπό την ασφαλή διέλευση  των οχημάτων και την προστασία των Πολιτών. 

β) Υπάρχει αδυναμία χρηματοδότησης του έργου εξ ΄ολοκλήρου από τον Προϋπολογισμό  του Δήμου Κασσάνδρας.  

γ) Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου έχει εκπονήσει την υπ' αριθμ. 205/2021 μελέτη για το έργο «Κατασκευή ισόπεδου κόμβου Χανιώτης» 

προϋπολογισμού 910.000,00  € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) , η οποία εγκρίθηκε με την αρ. …………………………. απόφαση της 

Οικονομικής επιτροπής του Δήμου για την υλοποίηση της πράξης και διαθέτει την εμπειρία επίβλεψης παρόμοιας φύσης δράσεων. 

δ) Οι παρεμβάσεις γίνονται σε οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.  

Αντικείμενο της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης είναι η κατασκευή ισόπεδου κόμβου στον οικισμό της Χανιώτης (επί της Ε.Ο), η 

οποία περιλαμβάνει τις εργασίες που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών (καθαιρέσεις, κρασπεδώσεις), των 

εργασιών ασφαλτόστρωσης της περιοχής κατασκευής του έργου και των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών (τοποθέτηση φωτισμού).  

Επί της Ε.Ο και ειδικότερα στην κεντρική περιοχή του οικισμού της Χανιώτης όπου υφίστανται οι βασικές οδοί πρόσβασης προς την 

παραλιακή ζώνη του οικισμού, λόγω των έντονων κυκλοφοριακών προβλημάτων τα οποία παρατηρούνται σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 

προβλέπεται η κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου ο οποίος θα ρυθμίζει αποτελεσματικά τις αμφίδρομες κινήσεις επί της Ε.Ο καθώς και τις 

αντίστοιχες προς την παραλιακή και ανάντη περιοχή του οικισμού της Χανιώτης. Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή νησίδας με κράσπεδα και 

πλάκες πεζοδρομίου επί του άξονα της Ε.Ο σε απόσταση περί των 500μ πριν και μετά τον κυκλικό κόμβο, η τοποθέτηση σήμανσης, φωτιστικών 

σωμάτων καθώς και η φύτευση δέντρων – θάμνων. Η υλοποίηση των εργασιών κρίνεται αναγκαστική και επείγουσα ουσιαστικά και χρονικά, 

καθότι αφορά την κατασκευή του κόμβου επί της Ε.Ο Κασσάνδρας με σκοπό την ασφαλή διέλευση  των οχημάτων και την προστασία των 

Πολιτών ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες λόγω της πολύ αυξημένης τουριστικής κίνησης.  

Η μελέτη εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 75/2021 (ΑΔΑ: ΨΕΖΜ7ΛΛ-ΘΕΛ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΠΚΜ και οι 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθμ. 172575/19-6-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.  
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Άρθρο 3ο  

Αρμοδιότητες και Διαδικασίες εκτέλεσης του έργου  

Η παρούσα πράξη που περιλαμβάνει θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 
Για την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ορίζεται ότι: 
● «Κύριος του έργου» είναι η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. 
● «Φορέας κατασκευής» του έργου είναι ο Δήμος Κασσάνδρας 
● «Διευθύνουσα Υπηρεσία» του έργου είναι Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κασσάνδρας 
● «Προϊσταμένη Αρχή» του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κασσάνδρας 

 
Άρθρο 4ο  

Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Π.Κ.Μ. - ΠΕΧ 

 

Η Π.Κ.Μ.  αναλαμβάνει 

4. Την χρηματοδότηση της πράξης μέχρι του ύψους των 460.000,00 € σε συνολικό προϋπολογισμό 910.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

24%), από τις πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος επενδυτικών δαπανών της ΠΕΧ με κωδικό έργου  2131ΧΑΛ003ΚΑΠ15  

(συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%).   

5. Την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα αυτής της Σύμβασης. 

6. Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό της και τον αναπληρωτή του στην Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της 

προγραμματικής σύμβασης. 

  
Άρθρο 5ο  

Υποχρεώσεις - Δικαιώματα Δήμου Κασσάνδρας 

Ο Δήμος αναλαμβάνει: 

1. Τη Χρηματοδότηση του έργου στο ύψος του ποσού 450.000,00€ από τον ΚΑ 00-6737.001. 
2. Να παραχωρήσει τη μελέτη του έργου.  
3.   Τη σύνταξη / έγκριση των τευχών δημοπράτησης (διακήρυξη, συγγραφές υποχρεώσεων). 

4. Τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου, σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων. 

5. Την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έργου. 

6. Τον ορισμό της Δ/νουσας Υπηρεσίας του Έργου (ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κασσάνδρας η οποία και θα ενημερώνει 

την επιτροπή του άρθρου 8, της παρούσας, για την πορεία  του έργου. 
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7. Την εκτέλεση του έργου/αντικειμένου της σύμβασης, που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας και την παραλαβή του, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων και τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης. 

8. Με το πέρας της κατασκευής του έργου ο Δήμος αναλαμβάνει και τη συντήρηση του σε αφορά στα δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων, ύδρευσης 

και Η/Φ.  

9.  Την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται και στα υπόλοιπα άρθρα αυτής της  Σύμβασης. 

10.  Να συμμετέχει με δύο (2)  εκπροσώπους (ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος)   και τους αναπληρωτές του, στην Τριμελή (κοινή) Επιτροπή 

Παρακολούθησης.  

 

Άρθρο 6ο  

Προϋπολογισμός -  Πόροι – Τρόπος χρηματοδότησης 

 
Η εκτέλεση της πράξης, συνολικού προϋπολογισμού 910.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),  θα χρηματοδοτηθεί α) από το Τεχνικό 

Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών  της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής με κωδικό έργου 2131ΧΑΛ003ΚΑΠ15 που είναι κατανεμημένο με 

το ποσό των 1.000 € για το 2022, των 199.000,00 € για το 2023 και των 260.000,00 € για το 2024 και β) από το Δήμο Κασσάνδρας το ποσό των 

450.000,00€ που θα καταβληθεί από τον ΚΑ 00-6737.001 είναι κατανεμημένο με το ποσό των 5.000 € για το 2022, των 195.000,00 € για το 2023 

και των 250.000,00 € για το 2024.  

Η καταβολή του ποσού,  που θα προκύψει έπειτα από τη διαδικασία του διαγωνισμού, από το ΠΕΧ στον Δήμο, θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα 

με την πορεία των εργασιών, μετά από πιστοποίηση της Δ/νουσας υπηρεσίας του Δήμου και σχετικό πρακτικό της (κοινής) Τριμελούς Επιτροπής 

Παρακολούθησης.  

Σημειώνεται ότι κατά την χρηματοδότηση του Έργου αρχικά θα εξαντληθεί ποσό της πίστωσης Τεχνικού προγράμματος  της Π.Ε. Χαλκιδικής 

/Π.Κ.Μ. έως το ποσό των 350.000 € και εν συνεχεία, και εάν αυτό απαιτηθεί αναλόγως του ποσού της Σύμβασης του Έργου, θα χρησιμοποιηθούν 

οι πιστώσεις του Δήμου Κασσάνδρας. 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κασσάνδρας που θα εκτελεί τα έργα υποχρεούται στη συγκέντρωση δικαιολογητικών και 

υποβολής πληρωμής σύμφωνα με την πορεία του έργου, στην Δ/νση Οικονομικού ΠΚΜ για τις διαδικασίες ανάληψης και εκταμίευσης. 

 

 

Η ανάλυση του προϋπολογισμού αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ 

1 Δαπάνη εργασιών  507.469,87€ 

2 ΓΕ κ ΟΕ  91.344,58€ 

3 Απρόβλεπτα  % 89.822,17€ 

4 Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ 33.000,00€ 

5 Αναθεώρηση 12.234,35€ 

6 Φ.Π.Α 24%  176.129,03€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 910.000,00€ 

Οι παραπάνω δαπάνες προσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, σύμφωνα με την νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.  

Από το έργο δεν προκύπτουν λειτουργικές δαπάνες εις βάρος της ΠΕΧ.  

 

Άρθρο 7ο  

Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης 

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες και αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει 

με την κατασκευή, την αποπληρωμή και την οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, με δυνατότητα 

παράτασης, ύστερα από σχετικό πρακτικό της Τριμελούς (κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης, που να βεβαιώνει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη 

της, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων της ΠΚΜ και του Δήμου. 

H προγραμματική σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με την οριστική παραλαβή του έργου και την αποπληρωμή του, εντός της 

συμβατικής προθεσμίας, που ορίζεται με την παρούσα, όπως διαμορφώνεται με τις εγκεκριμένες παρατάσεις. 

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται από την  σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (Δήμος) και του «Αναδόχου» 

του έργου, ενώ η έναρξη του έργου καθορίζεται από την υπογραφή της εν λόγω εργολαβικής σύμβασης.  
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Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν δύο (2) μήνες για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών (έλεγχος της νομιμότητας των αποφάσεων 

σύναψης της προγραμματικής σύμβασης, κ.λπ) μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 

 

Αναλυτικό  Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης: 

 

 

α/α Φάση έργου Διάρκεια 

1 Σύνταξη -   έγκριση μελέτης 2 μήνες 

2 Σύνταξη - έγκριση διακήρυξης 2 μήνες 

3 Διαγωνισμός 5 μήνες 

4 Σύμβαση 1 μήνας 

5 Υλοποίηση 4 μήνες 

6 Παραλαβή 16 μήνες 
 

Άρθρο 8ο 

Όργανο Παρακολούθησης εκτέλεσης των όρων της Π.Σ. 

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, συγκροτείται κοινή Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη 

από : 

Δύο εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται πρόεδρος, με τους αναπληρωτές τους. 

Συγκεκριμένα, ορίζονται οι εξής: 

1. κ. Στακινό Βασίλειο (Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων) - Τακτικό μέλος,  
2. κ. Λειβαδιώτη Ηρακλή, (Πρόεδρο ΚΕΔΗΚ), Αναπληρωματικό  μέλος, 
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3. κ. Μαντούδης Στέλιο, (Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών), Τακτικό Μέλος, 

4. κ. Ευαγγέλου Εμμανουήλ, (Υπάλληλο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών), Αναπληρωματικό Μέλος, 

Έναν εκπρόσωπο της Π.Κ.Μ./ Υποδ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής , με τον αναπληρωτή του.  

Συγκεκριμένα, ορίζονται οι εξής: 

1. …………………………………… (……………………………………….). – Τακτικό μέλος.  

2. …………………………………. (…………………………………)- Αναπληρωματικό μέλος. 

 

 

 Μετά την υπογραφή της παρούσας, τα συμβαλλόμενα μέρη, οφείλουν άμεσα να ορίσουν τους εκπροσώπους τους, όπως παραπάνω, 

προσδιορίζοντας τον πρόεδρο, προκειμένου να εκδοθεί  απόφαση συγκρότησης της προαναφερθείσας Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης, 

από τον υπογράφοντα την παρούσα εκπρόσωπο της Π.Κ.Μ. 

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 τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν 

υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της 

παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της  πράξης, η  παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ 

των συμβαλλομένων μερών, που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της. 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη αυτής. Η γνώμη της  πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να χαίρει 

της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της και αποτυπώνεται σε σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται και από τα τρία μέλη.  

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Τριμελούς (κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης, καθορίζονται με  

τη σύμφωνη γνώμη των μελών της, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την ίδια. 

 

 

Άρθρο 9ο 

Τροποποίηση 
Η τροποποίηση των όρων της παρούσας προγραμματικής  σύμβασης επιτρέπεται μόνο με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των 

συμβαλλόμενων μερών, μετά από σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται  

αύξηση του οικονομικού  αντικειμένου, τέτοια που να υπερβαίνει το όριο υπαγωγής στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας  και τροποποίηση του 

φυσικού αντικειμένου.  
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Άρθρο 10ο  

Αντισυμβατική Συμπεριφορά – Διαιτησία  

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση, εφόσον δεν επιλυθεί συμβιβαστικά και με καλή πίστη, 

αποκλειστικά κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια.  

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι σημαντικοί, ή η παράβαση 

των διατάξεων του Νόμου, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το 

δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

 

Άρθρο 11ο 

Ρήτρες 

Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Η Τριμελής Επιτροπή 

Παρακολούθησης, μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις εφαρμογής των όρων της σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της 

παρούσας προγραμματικής σύμβασης - που θεωρούνται όλοι σημαντικοί - ή η παράβαση του νόμου ή της καλής πίστης και  των συναλλακτικών 

ηθών, από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, συνεπάγεται τον καταλογισμό κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας στο συμβαλλόμενο μέρος το οποίο 

προέβη στην παράβαση. Το ποσό της ζημίας, καθορίζεται σε 1% επί του ποσού της σύμβασης του έργου, χωρίς το ποσό του Φ.Π.Α., για κάθε 

παράβαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000,00 €,     

 

                                                     ΑΡΘΡΟ 12ο 

Ειδικοί όροι 
12.1.  Υποκατάσταση.  

Απαγορεύεται ρητώς στο Δήμο η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση της Σύμβασης. Αν χωρήσει υποκατάσταση , τότε ο Δήμος 

ευθύνεται για κάθε πταίσμα της Σύμβασης, από τον τρίτο, έναντι της ΠΚΜ, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Δήμου . 

12.2.  Εμπιστευτικότητα.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Δήμος (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση 

να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συγκατάθεση της Π.Κ.Μ., οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του, κατά την υλοποίηση της Σύμβασης και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο 
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. 

Αφού αναγνώσθηκε η Προγραμματική Σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

                                            Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας              Για τον Δήμο Κασσάνδρας 

                                                   Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής                                Η Δήμαρχος 

 

 

 

Ιωάννης Γιώργος                                               Αναστασία Χαλκιά 
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       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 236/2022 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό  υπογράφεται ως ακολούθως. 
  

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
     ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                         Ακριβές  Απόσπασμα 

                           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                        
                                                     ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΛΚΙΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

Κασσάνδρεια, 07/11/2022 
Αρ.Πρωτ. 21804 

Ταχ. Δ/νση: Κασσάνδρεια 
Ταχ. Κώδικας: 63077 
Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου 
Τηλ.: 2374350114 
Mail: otakas1@otenet.gr, teckas1@gmail.com 

Προς: 
1. Διεύθυνση Διοικητικής 

Υποστήριξης  
Υπουργείο Εσωτερικών 
Υπόψη κ.Τσολάκη Σ. 
Ερώτημα κ.Πάνα Απόστολου 
Βουλευτή Χαλκιδικής 
Email: info@ypes.gr 
Αποστολή μέσω ΙΡΙΔΑ 
 
 

Θέμα: «Ολοκλήρωση των διαδικασιών για την κατασκευή ισόπεδου 
κόμβου στη Χανιώτη Χαλκιδικής» 
Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 406/20-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού 
Ελέγχου 
 

Ο Δήμος Κασσάνδρας έχει αναθέσει την μελέτη με τίτλο: «Μελέτη 
κόμβου Χανιώτης, κόμβου Καλάνδρας και κόμβου Ανέμη Δήμου 
Κασσάνδρας» σε ιδιώτη μελετητή με την με αριθμό 1488/2021 Απόφαση 
Δημάρχου Κασσάνδρας (ΑΔΑ: 6ΨΜΠΩΕΘ-41Α) όπου εκπονήθηκαν οι μελέτες 
των παρακάτω κατηγοριών: 

 Κατηγορία 16: Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, 
χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές). 

 Κατηγορία 10: Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών 
γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και 
κυκλοφοριακές μελέτες. 

 Κατηγορία 9: Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες 

 Κατηγορία 13: Μελέτες Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, 
φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών 
πόρων.  

Κατά την ημερομηνία 30-12-2021 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ της 
Δημάρχου Κασσάνδρας και του αναδόχου. 

Αφού ολοκληρώθηκε η εκπόνηση των μελετών που αφορούν τον κόμβο 
Χανιώτης, το σύνολο των μελετών διαβιβάστηκαν αρμοδίως εγκεκριμένες από 
την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χαλκιδικής Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στο Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.  



Μετά την με αριθ. πρωτ. 172575/19-06-2022 Απόφαση Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για έγκριση προσωρινών 
μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στον ισόπεδο κόμβο Χανιώτης, το σύνολο 
των μελετών παραλήφθηκαν οριστικά με την με αριθμό 235/2022 Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κασσάνδρας (ΑΔΑ: ΨΔ19ΩΕΘ-2Β9). 

Επίσης, παράλληλα με την διαδικασία των μελετών, συντάχθηκε το Σχέδιο 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ «Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής» και «Δήμου Κασσάνδρας» για την 
υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή ισόπεδου κόμβου Χανιώτης». Με την με 
αριθμό 236/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κασσάνδρας (ΑΔΑ: 
66ΦΝΩΕΘ-Α0Ζ) εγκρίθηκε το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης. Κατόπιν 
αυτού διαβιβάστηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Π.Κ.Μ. και 
αναμένεται η απόφαση έγκρισης από την αρμόδια επιτροπή.  

Κατόπιν αυτού ο Δήμος Κασσάνδρας θα προχωρήσει στην διαδικασία 
δημοπράτησης του έργου.  

Θα βρισκόμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.  

 

                                                                                  Η Δήμαρχος  

 

 

Χαλκιά Αναστασία 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANASTASIA CHALKIA
Ημερομηνία: 2022.11.07 12:57:36 EET


