
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Α̟ό το ̟ρακτικό της 5ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
   Πτολεµαΐδα  σήµερα  24- 3- 2016  ηµέρα  Πέµ̟τη   και  ώρα 7:00 µ.µ.  
στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  έκτακτα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
µετά την υ̟.αριθµ. 10038/22-3-2016  ̟ρόσκληση του  Προέδρου κ. 
Γεωργίου Θεοδοσιάδη η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον καθένα α̟ό τους 
συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 ̟αρ. 5   του Ν. 3852/2010 στην ο̟οία 
̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω θέµατα: 
     ……………………………………………………………………………………….. 
Α̟οφασίσθηκε η σύναψη ̟ρογραµµατικής σύµβασης για τη ∆ηµιουργία – 
ανακατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και λοι̟ά θέµατα συνεργασίας για 
τη λειτουργία Παραρτήµατος της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής 
Ακαδηµίας στην Πτολεµαΐδα ∆ήµου Εορδαίας Νοµού Κοζάνης 

…………………………………………………………………………… 
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ               
                                                       

1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2.  Καϊδης Απόστολος 2 Καραφουλίδης Ανέστης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Παπάς Ευθύµιος 
4 Κατσίνας Χρήστος 4 Βρυζίδου Παρασκευή 
5 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 5 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
6 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 6 Απαζίδου Σοφία 
7 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος    
8 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης   
9 Βύρλιος Μάρκος    
10 Σιδηρόπουλος Κοσµάς   
11 Κάλφας Γεώργιος   
12 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   

    13 Αριστερίδης Ιωάννης    
    14 Κοκκινίδης Γεώργιος   

15 Χαϊτίδης Γεώργιος 
15 Σπενταµίδης Γεώργιος 
17 Κύρκα Μαρία 
18 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  
19 Μπίγγας Στέφανος 
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20 Τσολακίδης Ισαάκ 
    21 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
    22 Ανδρεάδης Κωνσταντίνος 
    23 Καραϊσκος Γεώργιος 

24 Μίχος Κωνσταντίνος 
25 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
26 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
27 Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 

                                            
 
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών    
…………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,  
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Πύργων, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου 
Μηλοχωρίου, Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, 
Μαυρο̟ηγής, Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο 
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………………… 
  Στη συνέχεια το λόγο  ̟ήρε  ο ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης ο ο̟οίος 
εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας διάταξης  αναφέρθηκε στο 
κατε̟είγον της συνεδρίασης  λόγω υ̟ογραφής ̟ρογραµµατικής σύµβασης µε τους 
εµ̟λεκόµενους φορείς   για την ανακατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων για την 
λειτουργία ̟αραρτήµατος σχολής Πυροσβεστών της ̟υροσβεστικής Ακαδηµίας  
στην Πτολεµαΐδα  κάλεσε το συµβούλιο  να α̟οφανθεί για το κατε̟είγον της 
συνεδρίασης. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο α̟οφάσισε οµόφωνα  για το κατε̟είγον του Θέµατος. 
Συνεχίζοντας ο ∆ήµαρχος  ανέφερε ότι :  
Ύστερα α̟ό διαδοχικές συζητήσεις όλων των συµβαλλόµενων ̟ου έγιναν στην 
Αθήνα, στην Κοζάνη και στην Πτολεµαΐδα,  για τη λειτουργία σχολής 
̟υροσβεστών  στην Πτολεµαΐδα ̟ροσδιορίσθηκαν οι αναγκαίες ̟ροϋ̟οθέσεις και 
συµφωνήθηκε να αξιο̟οιηθούν οι εγκαταστάσεις της ̟ρώην ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας στην Πτολεµαΐδα για τη λειτουργία Παραρτήµατος της Σχολής 
Πυροσβεστών. 
Προσδιορίσθηκαν ε̟ίσης όλες οι ̟αράµετροι ̟ου θα ̟ρέ̟ει να διευθετηθούν / 
τακτο̟οιηθούν ̟ροκειµένου να καταστεί εφικτή η λειτουργία της Σχολής 
Πυροσβεστών α̟ό το Ακαδηµαϊκό Έτος 2016-2017. 
Για την υλο̟οίηση των ανωτέρω  θα ̟ρέ̟ει να υ̟ογραφεί ̟ρογραµµατική 
σύµβαση µεταξύ του Υ̟ουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης – 
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του Υ̟ουργείου Οικονοµικών της Π.∆.Μ. και τον ∆ήµο Εορδαίας σχέδιο της 
ο̟οίας θέτω υ̟όψη σας για  έγκριση , εξουσιοδότηση  για την υ̟ογραφή της και 
τον ορισµό εκ̟ροσώ̟ων στην κοινή ε̟ιτρο̟ή ̟αρακολούθησης της 
̟ρογραµµατικής σύµβασης µε τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 9 αυτής. 
Αντικείµενο της ̟αρούσας σύµβασης α̟οτελεί η δηµιουργία – ανακατασκευή των 
κτιριακών εγκαταστάσεων, η ̟ροσθήκη νέων, η διαµόρφωση του ̟εριβάλλοντα 
χώρου και η αντιµετώ̟ιση των λοι̟ών θεµάτων συνεργασίας για τη λειτουργία 
Παραρτήµατος της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας στην 
Πτολεµαΐδα ∆ήµου Εορδαίας Νοµού Κοζάνης, µε βάση τον ̟ρογραµµατισµό του 
Υ̟ουργείου Εσωτερικών / Προστασίας του Πολίτη. 
Οι υ̟οχρεώσεις των συµβαλλοµένων, το κόστος της σύµβασης κ.λ.̟.  αναφέρονται  
αναλυτικά  στο σχέδιο ̟ρογραµµατικής σύµβασης  
        Η σύναψη της ανωτέρω ̟ρογραµµατικής σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε τις 
διατάξεις toy N. 3852/2010 ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε  µε το Ν 4071/2010 άρθρο 8 ̟αρ. 
9 . 
 του άρθρου 25 του Ν. 2738/99 ό̟ως αντικατέστησε το άρθρο 35 του Π.∆. 410/95,  
το άρθρο 1 του Ν.. 2503/97 ,  το άρθρο 1 ̟αρ. 20 του Ν. 2307 και το Κ∆Κ 
    Συνεχίζοντας ο κ.  ∆ήµαρχος  έθεσε υ̟όψη του συµβουλίου σχέδιο 
̟ρογραµµατικής σύµβασης ό̟ου αναγράφεται αναλυτικά το αντικείµενο της 
σύµβασης , ο σκο̟ός τα δικαιώµατα  και οι υ̟οχρεώσεις των συµβαλλοµένων  
κ.λ.̟. και ζητά α̟ό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να α̟οφασίσει σχετικά. Προτείνοντας  
εκ̟ρόσω̟ο του ∆ήµου µας στην ΚΕΠ τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο Χαιτίδη Γεώργιο µε 
ανα̟ληρωτή τον Ασ̟ράγκαθο Ιωάννη. 
 
                                                 Αριθµ. α̟όφ. 62/2016 
 
Το ∆Σ  αφού έλαβε υ̟όψη του τις αναφερόµενες διατάξεις  καθώς και το σχέδιο 
̟ρογραµµατικής σύµβασης  
 
                                         Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
 

1. Την σύναψη ̟ρογραµµατικής σύµβασης  ∆ήµου Εορδαίας , του 
Υ̟ουργείου Εσωτερικών  και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης , του 
Υ̟ουργείου Οικονοµικών  και της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας  για 
την ∆ηµιουργία – ανακατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και λοι̟ά 
θέµατα συνεργασίας για τη λειτουργία ̟αραρτήµατος της Σχολής 
Πυροσβεστών της ̟υροσβεστικής Ακαδηµίας στην Πτολεµαΐδα ∆ήµου 
Εορδαίας Νοµού Κοζάνης. 

2. Εγκρίνει το ̟εριεχόµενο του σχεδίου της ̟ρογραµµατικής σύµβασης ̟ου 
ε̟ισυνά̟τεται και α̟οτελείται α̟ό 13 άρθρα και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο 
µέρος της ̟αρούσας α̟όφασης. 

3. .Ορίζει ως µέλη  στην «Κοινή ε̟ιτρο̟ή» για την  ̟αρακολούθηση της 
σύµβασης ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό το άρθρο 9 της ̟ρογραµµατικής σύµβασης 
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τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο Χαιτίδη Γεώργιο µε ανα̟ληρωτή τον Ασ̟ράγκαθο 
Ιωάννη. 

4. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο κ.  Σάββα Ζαµανίδη για την υ̟ογραφή της 
σχετικής σύµβασης και κάθε αναγκαίου εγγράφου για την υλο̟οίηση της. 

 

             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 62  /2016 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
 
                            Ο ∆ήµαρχος                                     Τα Μέλη 
                     Σάββας Ζαµανίδης 

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Κατσίνας Χρήστος  

 4.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 5.  Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 6.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 7.  Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 8.  Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 9.  Βύρλιος Μάρκος 

 10.  Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 11.  Κάλφας Γεώργιος 

                              12.  Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 13. Σπενταµίδης Γεώργιος 

 14.  Αριστερίδης Ιωάννης 

 15.   Κοκκινίδης Γεώργιος 

                                        16.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 17.  Κύρκα Μαρία 

              18.  Μπίγγας Στέφανος 

              19.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

              Πτολεµαΐδα 20.  Τσολακίδης Ισαάκ 

   Ο   Πρόεδρος  ∆ηµοτικού                        21.  Ασπράγκαθος Ιωάννης 

              Συµβουλίου 22.  Ανδρεάδης Κωνσταντίνος 

 23.  Καραίσκος Γεώργιος 

              24.   Μίχος Κωνσταντίνος 

              25.   Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

 26.  Ανδρονικίδου Ιωάννα 

    Θεοδοσιάδης  Γεώργιος                27.  Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 
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                                ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Τίτλος : ∆ηµιουργία – ανακατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπά θέµατα 
συνεργασίας για τη λειτουργία Παραρτήµατος της Σχολής Πυροσβεστών της 
Πυροσβεστικής Ακαδηµίας στην Πτολεµαίδα ∆ήµου Εορδαίας Νοµού Κοζάνης 

               

               
 
 
Συµβαλλόµενοι : 
1) Ελληνικό ∆ηµόσιο / Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 

2) Ελληνικό ∆ηµόσιο / Υπουργείο Οικονοµικών 

3) Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 

4) ∆ήµος Εορδαίας 
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ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
Σήµερα ..……………......  ηµέρα ...……….........., στην Αθήνα οι παρακάτω φορείς που θα 
καλούνται στο εξής "Συµβαλλόµενοι" : 
1. Ελληνικό ∆ηµόσιο / Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, 

νόµιµα εκπροσωπούµενο στο πλαίσιο της παρούσας από τον Αναπληρωτή Υπουργό 

Προστασίας του Πολίτη κ. Τόσκα Νικόλαο. 

2. Ελληνικό ∆ηµόσιο / Υπουργείο Οικονοµικών, νόµιµα εκπροσωπούµενο στο πλαίσιο 

της παρούσας από τον ………………………………………………………………. 

3. Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, νόµιµα εκπροσωπούµενη για την υπογραφή της 

παρούσας από τον Περιφερειάρχη κ. Καρυπίδη Θεόδωρο, βάσει της αριθµ. 

………………………….………….. απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου 

∆υτικής Μακεδονίας. 

4. ∆ήµος Εορδαίας,  νόµιµα  εκπροσωπούµενος για την υπογραφή της παρούσας από το 

∆ήµαρχο κ. Ζαµανίδη Σάββα, βάσει της αριθµ. ………………………….………….. 

απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Έχοντας υπόψη: 

α) την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και ιδίως τις κάτωθι διατάξεις όπως 
αυτές ισχύουν κάθε φορά: 

• το Ν. 3852/10, άρθρο 100 όπως τροποποιήθηκε µε το 

• το Ν. 4071/12, άρθρο 8, παράγρ. 9 και 

• το Ν. 4071/12, άρθρο 9, παράγρ. 2 

β) το γεγονός ότι στο χώρο και στις εγκαταστάσεις της πρώην ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
στην Πτολεµαίδα, το Υπουργείο Εσωτερικών / Προστασίας του Πολίτη 
προγραµµατίζει τη λειτουργία Παραρτήµατος της Σχολής Πυροσβεστών της 
Πυροσβεστικής Ακαδηµίας,  

γ) την ανάγκη να έχουν διευθετηθεί όλα τα ζητήµατα διοικητικού χαρακτήρα, οι 
αρµοδιότητες που αναλαµβάνονται από κάθε συµβαλλόµενο χωριστά και σε 
συνεργασία, καθώς και τα απαιτούµενα τεχνικά έργα έτσι ώστε να λειτουργήσει 
απρόσκοπτα το Παράρτηµα της Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεµαίδα από το νέο 
Ακαδηµαϊκό Έτος, 

δ) την από 10/03/2016 έγγραφη εισήγηση του Πυροσβεστικού Σώµατος προς τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Τόσκα Νικόλαο ιεραρχικά 
υποβληθείσα και υπογραφείσα, µε σύµφωνη γνώµη από τον Αναπληρωτή Υπουργό 
στις 15/03/2016. 
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ε) τον έλεγχο και έγκριση, µε την Αρ. Πράξης …./…….. που στάλθηκε µε το Αρ.Πρωτ.: 
……………………………. έγγραφο, της νοµιµότητας της υπόψη σύµβασης από τον 
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω : 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Υστερα από διαδοχικές συζητήσεις των συµβαλλόµενων στην παρούσα που έγιναν στην 
Αθήνα, στην Κοζάνη και στην Πτολεµαίδα,  προσδιορίσθηκαν οι αναγκαίες προϋποθέσεις 
και συµφωνήθηκε να αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις της πρώην ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
στην Πτολεµαίδα για τη λειτουργία Παραρτήµατος της Σχολής Πυροσβεστών. 
Προσδιορίσθηκαν επίσης όλες οι παράµετροι που θα πρέπει να διευθετηθούν / 
τακτοποιηθούν προκειµένου να καταστεί εφικτή η λειτουργία της Σχολής Πυροσβεστών 
από το Ακαδηµαϊκό Έτος 2016-2017. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, στο πλαίσιο της παρούσας οι συµβαλλόµενοι αναλαµβάνουν 
συγκεκριµένους ρόλους για την επίλυση όλων των εκκρεµών ζητηµάτων και την επιτυχία 
του κοινού στόχου. 
Η λειτουργία της Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεµαΐδα, µε αξιοποίηση των 
υφιστάµενων εγκαταστάσεων της πρώην Σχολής ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, θα συµβάλλει : 
- στην αξιοποίηση του σηµαντικού κτιριακού αποθέµατος που βρίσκεται εντός της  

πόλης της Πτολεµαΐδας, µε την ένταξή του στην εκπαιδευτική ζωή της πόλης, 
- στην αξιοποίηση του υπάρχοντος και διαθέσιµου ξενοδοχειακού εξοπλισµού, 

εξοπλισµού γραφείων και διδασκαλίας καθώς και λοιπού εξοπλισµού που καλύπτουν 
πλήρως τις ανάγκες της προγραµµατιζόµενης Σχολής Πυροσβεστών, 

- στην κάλυψη ενός σηµαντικού κενού που υπάρχει στη θεσµοθέτηση και 
αναβαθµισµένη λειτουργία Σχολής του Πυροσβεστικού Σώµατος τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, όπως είναι η Σχολή Πυροσβεστών, 

- στην ενίσχυση της κινητικότητας της περιοχής που πλήττεται από τη µεταλιγνιτική 
περίοδο η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και επηρεάζει αρνητικά την «µονοκαλλιέργεια» 
της απασχόλησης σ’ αυτήν. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης αποτελεί η δηµιουργία – ανακατασκευή των 
κτιριακών εγκαταστάσεων, η προσθήκη νέων, η διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και 
η αντιµετώπιση των λοιπών θεµάτων συνεργασίας για τη λειτουργία Παραρτήµατος της 
Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας στην Πτολεµαΐδα ∆ήµου Εορδαίας 
Νοµού Κοζάνης, µε βάση τον προγραµµατισµό του Υπουργείου Εσωτερικών / 
Προστασίας του Πολίτη. 

ΑΔΑ: ΩΣ11ΩΡ6-720



∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συµβαλλόµενοι  φορείς  αναλαµβάνουν  τις  παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώµατα: 
3.1. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο / Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης αναλαµβάνει : 

3.1.1. Να οργανώσει το Παράρτηµα της Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεµαΐδα και 

να προβεί προς τούτο σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες και ενέργειες. 

3.1.2. Να αιτηθεί προς τα αρµόδια Υπουργεία και Όργανα την έγκριση του 

προγραµµατιζόµενου αριθµού πρόσληψης ∆οκίµων Πυροσβεστών Γενικών 

Καθηκόντων για το Παράρτηµα της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής 

Ακαδηµίας στην Πτολεµαΐδα, για το έτος 2016. 

3.1.3. Να λειτουργήσει τη Σχολή Πυροσβεστών, καλύπτοντας προς τούτο όλα τα 

αναγκαία κόστη για την εύρυθµη λειτουργία της. 

3.1.4. Να δίνει τις αναγκαίες οδηγίες και κατευθύνσεις κατά τον προγραµµατισµό και 

την υλοποίηση των προβλεπόµενων εργασιών επισκευής, συντήρησης, 

διαµόρφωσης των υφιστάµενων εγκαταστάσεων καθώς και των αναγκαίων 

έργων υποδοµών στο χώρο του κτιριακού συγκροτήµατος και στον 

περιβάλλοντα χώρο, ώστε αυτές να καταστούν λειτουργικές προς χρήση και να 

πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας και ασφάλειας για την κάλυψη των 

στεγαστικών αναγκών, όπως ενδεικτικά ακολουθούν και θα οριστικοποιηθούν 

στο πλαίσιο σύνταξης της µελέτης εφαρµογής :  

- Αποκατάσταση, συντήρηση µονώσεων όλων των δωµάτων, επισκευή,  

αντικατάσταση υπάρχουσας στέγης για αντιµετώπιση τυχόν θεµάτων 

στεγάνωσης και ύπαρξης εµφανούς υγρασίας εντός των χώρων των 

κτιριακών εγκαταστάσεων, 

- ∆ιαρρυθµίσεις γηπέδου και υποδοµές για την αντιµετώπιση λειτουργικών 

θεµάτων όπως φύλαξη εισόδων, είσοδος – έξοδος και κυκλοφορία 

οχηµάτων για τις ανάγκες της Σχολής, πέργκολες διαφόρων χρήσεων, 

διάδροµοι επικοινωνίας κλπ 
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- Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό στατικής επάρκειας 

- Εξωτερικοί χρωµατισµοί, αντικατάσταση κιγκλιδωµάτων και επισκευή 

υφιστάµενης περιµετρικής περίφραξης, επισκευή επιχρισµάτων 

- Επενδύσεις όψεων κτιριακού συγκροτήµατος, εξωτερικές µονώσεις,  

- Εγκατάσταση ηλιακών συστηµάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, 

εγκατάσταση συστήµατος κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης για την 

επιτήρηση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων 

3.1.5. Να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες που απαιτούνται για την ύπαρξη 

πλήρους ετοιµότητας λειτουργίας του Παραρτήµατος της Σχολής Πυροσβεστών 

στην Πτολεµαΐδα στο Ακαδηµαϊκό Έτος 2016-2017, συµπεριλαµβανοµένων 

των ενεργειών για την ένταξη στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο των Πανελληνίων 

Εξετάσεων. 

3.1.6. Να υποβάλλει αίτηµα παραχώρησης κατά χρήση προς το Υπουργείο 

Οικονοµικών για την παραχώρηση του ακινήτου / οικοπέδου και των 

εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο Ο.Τ. 334 της πόλης Πτολεµαΐδας ∆ήµου 

Εορδαίας Νοµού Κοζάνης, που βρίσκεται επί των οδών 25ης Μαρτίου και 

Βενιζέλου όπως φαίνεται στο συνηµµένο Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα. 

Το υπόψη Ο.Τ. 334 αποτελεί τµήµα του ΒΚ 108 ∆ηµοσίου Κτήµατος Εορδαίας 
και έχει καταγραφεί στο Εθνικό Κτηµατολόγιο που λειτουργεί για την 
Πτολεµαΐδα, σύµφωνα µε τις αρχικές εγγραφές, µε ΚΑΕΚ 271122601001 στη 
µερίδα του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µε εµβαδόν 37.657 τ.µ. 
Εντός του ακινήτου υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις, των οποίων η 
παραχώρηση κατά χρήση επίσης απαιτείται, οι οποίες έχουν ανεγερθεί την 
περίοδο 1969-74 για τη φιλοξενία ορφανών παιδιών από το πρώην Κέντρο 
Παιδικής Μέριµνας µε ονοµασία Εθνικό Αγροτικό Ορφανοτροφείο Αρρένων 
Πτολεµαΐδας που συστήθηκε µε το Ν.∆. υπ’ αρ. 1421/1942 (ΦΕΚ 151’Α). 
Το πρώην Κέντρο Παιδικής Μέριµνας (Κ.Π.Μ.) καταργήθηκε ως οργανισµός 
µε το αρ. 286 Προεδρικό ∆ιάταγµα  (ΦΕΚ 245Α’/15-11-1999). 

3.1.7. Να υποβοηθήσει την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας 

σύµβασης, θέτοντας στη διάθεσή της εφόσον της ζητηθεί, επιστηµονικά στελέχη 

του προκειµένου να διασφαλισθεί η διεπιστηµονική αντιµετώπιση των θεµάτων 

συνεργασίας. 
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3.1.8. Την  υποβοήθηση  για  σύναψη  ειδικών ή συµπληρωµατικών συµβάσεων που 

είναι δυνατόν να απαιτηθούν. 

3.1.9. Να προωθήσει άµεσα τις αναγκαίες διαδικασίες για την ολοκλήρωση της 

εκκαθάρισης του ΝΠΙ∆ µε την επωνυµία «Σχολή ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

Πτολεµαΐδας», από την τριµελή ειδική επιτροπή που ορίσθηκε µε την Αριθ. 

Πρωτ. : 14852/29-04-2015 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. 

3.1.10. Να προωθήσει έγκαιρα οποιαδήποτε νοµοθετική ρύθµιση απαιτηθεί για τη 

µεταφορά των περιουσιακών στοιχείων της Σχολής στο ∆ήµο Εορδαίας. 
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3.2. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο / Υπουργείο Οικονοµικών αναλαµβάνει : 

3.2.1. Επιτρέπει τη χρήση από το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης / Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας / Πυροσβεστικό 

Σώµα της έκτασης και των υπερκείµενων κτιριακών και λοιπών 

εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο Οικοδοµικό Τετράγωνο (Ο.Τ.) 334 της 

πόλης Πτολεµαΐδας ∆ήµου Εορδαίας Νοµού Κοζάνης, επί των οδών 25ης 

Μαρτίου και Βενιζέλου. 

Το υπόψη Ο.Τ. 334 αποτελεί τµήµα του ΒΚ 108 ∆ηµόσιου Κτήµατος Εορδαίας 
και έχει καταγραφεί στο Εθνικό Κτηµατολόγιο που λειτουργεί για την 
Πτολεµαΐδα, σύµφωνα µε τις αρχικές εγγραφές, µε ΚΑΕΚ 271122601001 στη 
µερίδα του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µε εµβαδόν 37.657 τ.µ. 
Εντός του ακινήτου υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις, των οποίων η 
παραχώρηση κατά χρήση επίσης απαιτείται, οι οποίες έχουν ανεγερθεί την 
περίοδο 1969-74 για τη φιλοξενία ορφανών παιδιών από το πρώην Κέντρο 
Παιδικής Μέριµνας µε ονοµασία Εθνικό Αγροτικό Ορφανοτροφείο Αρρένων 
Πτολεµαΐδας που συστήθηκε µε το Ν.∆. υπ’ αρ. 1421/1942 (ΦΕΚ 151’Α). 
Το πρώην Κέντρο Παιδικής Μέριµνας (Κ.Π.Μ.) καταργήθηκε ως οργανισµός 
µε το αρ. 286 Προεδρικό ∆ιάταγµα  (ΦΕΚ 245Α’/15-11-1999). 

3.2.2. Η διάρκεια της παραπάνω σύµφωνης γνώµης για χρήση είναι όση και η 

διάρκεια ισχύος της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης όπως θα ισχύει. 

3.2.3. Εφόσον στο µεσοδιάστηµα που θα µεσολαβήσει, τα περιγραφέντα ακίνητα 

παραχωρηθούν κατά χρήση στο Υπουργείο Εσωτερικών / Γεν. Γραµµατεία 

Πολιτικής Προστασίας / Πυροσβεστικό Σώµα τότε, σε ότι αφορά στο υπόψη 

θέµα, θα ισχύουν οι όροι της παραχώρησης. 

Στο µεσοδιάστηµα αυτό και µέχρι την ολοκλήρωση της παραχώρησης κατά 
χρήση, συµφωνεί και επιτρέπει - εξουσιοδοτεί την Περιφέρεια ∆υτικής 
Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Κοζάνης  
– να προβεί σ’ όλες τις απαιτούµενες ενέργειες τακτοποίησης – 

νοµιµοποίησης των υφιστάµενων εγκαταστάσεων στο υπόψη Ο.Τ. 334 και  

– να υλοποιήσει όλες τις αναγκαίες εργασίες και έργα στο κτιριακό 

συγκρότηµα και στον περιβάλλοντα χώρο του παραπάνω Ο.Τ. 334, 

προκειµένου να καταστεί εφικτός ο στόχος λειτουργίας της Σχολής 

Πυροσβεστών στην Πτολεµαΐδα στο Ακαδηµαϊκό Έτος 2016-2017. 
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3.3. Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας αναλαµβάνει : 

3.3.1. Να προετοιµάσει, µε δαπάνες της, το σύνολο των απαιτούµενων εγκρίσεων, 

αδειών και µελετών για την υλοποίηση των έργων και εργασιών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3.1.4 της παρούσας. 

Ειδικότερα αναλαµβάνει: 
α) Tακτοποίηση - νοµιµοποίηση των εγκαταστάσεων / ακινήτων, όπου 

απαιτείται 

β) Στατική επάρκεια των εγκαταστάσεων / ακινήτων, όπου απαιτείται 

γ) Σύνταξη των αναγκαίων µελετών για το σύνολο των εγκαταστάσεων που θα 
απαιτηθούν και περιγράφονται ενδεικτικά στην παράγραφο 3.1.4 της 
παρούσας. 

3.3.2. Να κοινοποιήσει την παρούσα στην ∆ΤΕ Π.Ε. Κοζάνης, που θα αναλάβει την 

παρακολούθηση, έλεγχο, έγκριση, τελική θεώρηση των µελετών και στη 

συνέχεια την υλοποίηση των έργων και εργασιών που αναφέρονται ενδεικτικά 

στην παράγραφο 3.1.4 της παρούσας, µε δαπάνες της Περιφέρειας ∆υτικής 

Μακεδονίας. 

3.3.3. Να τακτοποιήσει –νοµιµοποιήσει το σύνολο των υφιστάµενων εγκαταστάσεων 

της πρώην Σχολής ∆ηµοτικής Αστυνοµίας στην Πτολεµαΐδα, σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στο Ν. 4178/13 όπως ισχύει, όπως αυτό αναφέρεται στην 

παράγραφο 3.2.3. της παρούσας. 

3.3.4. Να  διευκολύνει  το  επιστηµονικό  προσωπικό   που   θα απασχοληθεί   για   

την υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης, στη συγκέντρωση των 

απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. 

3.3.5. Να  προβαίνει   στις   αναγκαίες   ενέργειες   στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων, 

παίρνοντας υπόψη τις σχετικές εισηγήσεις - προτάσεις µε σκοπό την  

διευκόλυνση της πορείας της σύµβασης. 

3.3.6. Την  υποβοήθηση  για  σύναψη  ειδικών ή συµπληρωµατικών συµβάσεων που 

είναι δυνατόν να απαιτηθούν. 

3.3.7. Την οικονοµική διαχείριση και καταβολή των αναγκαίων πόρων  (όπως  

αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας σύµβασης). 
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3.3.8. Την  καταβολή  τυχόν  τελών ή φόρων που απαιτούνται για έκδοση της 

οικοδοµικής άδειας (εφόσον αν απαιτηθεί). 

3.3.9. Την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και  την υλοποίηση των έργων και 

εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3.1.4 της παρούσας. 

3.4. Ο ∆ήµος Εορδαίας αναλαµβάνει : 

3.4.1. Να διαθέσει για τις ανάγκες της Σχολής Πυροσβεστών, τον εξοπλισµό και κάθε 

στοιχείο που θα καταγράψει στις εγκαταστάσεις της πρώην Σχολής ∆ηµοτικής 

Αστυνοµίας στην Πτολεµαΐδα, η ειδική επιτροπή για τη διενέργεια εκκαθάρισης 

του παραπάνω ΝΠΙ∆ που συστάθηκε µε την Αρ. Πρωτ. : 14852/29-04-2015 

Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Στην υπόψη Επιτροπή ο ∆ήµος Εορδαίας συµµετέχει µε υπάλληλό του. 

3.4.2. Να φυλάξει τον εξοπλισµό της πρώην Σχολής ∆ηµοτικής Αστυνοµίας µέχρι την 

ολοκλήρωση της παραπάνω εκκαθάρισης. 

Ήδη το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (∆.Σ.) ∆ήµου Εορδαίας όρισε, εκ µέρους του 
∆ήµου, τον υπεύθυνο φύλαξης µε τον αναπληρωτή του µε την Αριθµ. 348/2015 
(07-12-2015) απόφασή του, η οποία κοινοποιήθηκε στον Πρόεδρο της ειδικής 
επιτροπής εκκαθάρισης. 

3.4.3. Να παραδώσει στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας κάθε συναφές έγγραφο, 

µελέτες και εγκρίσεις που σχετίζονται µε τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις και τον 

περιβάλλοντα χώρο στο Ο.Τ. 334. 

3.4.4. Να προβεί, εφόσον απαιτηθεί, σε εντοπισµένη τροποποίηση ρυµοτοµικού 

σχεδίου στο Ο.Τ. 334. 

3.4.5. Την υποστήριξη, κατά τη φάση προετοιµασίας των φακέλων συµµετοχής σε 

προγράµµατα χρηµατοδότησης και των αξιολογήσεων, µέχρι την ένταξη. 

3.4.6. Την υποστήριξη κατά τη φάση έκδοσης των λοιπών αδειών και απαραίτητων 

εγκρίσεων. 

3.4.7. Την  υποβοήθηση  για  σύναψη  ειδικών ή συµπληρωµατικών συµβάσεων που 

είναι δυνατόν να απαιτηθούν. 
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ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Τα αναγκαία ποσά για την υλοποίηση των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.1.4 του 
άρθρου 3 της παρούσας προεκτιµώνται σε τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια 
τριάντα εννιά ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (483.739,84€) και θα καταβάλλονται στο 
πλαίσιο εργολαβίας που θα υλοποιήσει η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας σε εφαρµογή 
διακριτής σύµβασης µε τον/τους Ανάδοχο/Αναδόχους. 
Η χρηµατοδότησή τους θα γίνει από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (ΕΑΠ) 2012-
2016 από πόρους της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κοζάνης. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

Οι πληρωµές θα γίνονται απολογιστικά µε βάση τις πιστοποιήσεις από τη ∆ΤΕ Π.Ε. 
Κοζάνης. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα  Προγραµµατική  Σύµβαση  ισχύει  από  σήµερα  µέχρι τις 31/12/2019. 
Η διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παραταθεί αιτιολογηµένα για ένα (1) έτος, εφόσον 
την παράταση αυτή προσυπογράφουν  οι εκπρόσωποι  των συµβαλλοµένων Φορέων, 
ύστερα από απόφαση των αρµόδιων επιπέδων λήψης απόφασης. 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Βασική στόχευση αποτελεί η λειτουργία Παραρτήµατος της Σχολής Πυροσβεστών της 
Πυροσβεστικής Ακαδηµίας το Ακαδηµαϊκό Έτος 2016-2017, οπότε θα πρέπει να είναι σε 
θέση να δεχθεί τους επιτυχόντες των Πανελληνίων Εξετάσεων. 
Προς το σκοπό αυτό το χρονοδιάγραµµα ενεργειών των συµβαλλοµένων για την 
υλοποίηση της σύµβασης αποτυπώνεται όπως παρακάτω : 
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Χρονοδιάγραμμα (σε μήνες) 
Α/Α Ενέργειες 

Αρμόδιος 

Φορέας Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αυγ. Σεπτ. Οκτώβ. 
Παρατηρήσεις 

1. Ολοκλήρωση διοικητικών ενεργειών 

οργάνωσης της Σχολής Πυροσβεστών 

και διασφάλισης των αναγκαίων 

πόρων για τη λειτουργία της 

Υπουργείο 

Εσωτερικών 

         

2. Υποβολή αιτήματος, προς τα 

αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες, 

για έγκριση του αριθμού Δοκίμων 

Πυροσβεστών 

Υπουργείο 

Εσωτερικών 

         

3. Παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών, 

προς την Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας, κατά τη φάση 

σχεδιασμού, προγραμματισμού και 

υλοποίησης των αναγκαίων έργων 

Υπουργείο 

Εσωτερικών 

         

4. Υποβολή αιτήματος, προς το 

Υπουργείο Οικονομικών – Εταιρεία 

Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), για 

παραχώρηση του γηπέδου και των 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων 

Υπουργείο 

Εσωτερικών 

         

5. Προώθηση διαδικασιών για την 

ολοκλήρωση της εκκαθάρισης του 

ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Σχολή 

Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαίδας» 

Υπουργείο 

Εσωτερικών 

         

6. Παραχώρηση κατά χρήση του 

γηπέδου και των υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων προς το Υπουργείο 

Εσωτερικών / Γεν. Γραμ. Πολιτικής 

Προστασίας / Πυροσβεστικό Σώμα 

Υπουργείο 

Οικονομικών 

   

 
      

ΑΔΑ: ΩΣ11ΩΡ6-720



Χρονοδιάγραμμα (σε μήνες) 
Α/Α Ενέργειες 

Αρμόδιος 

Φορέας Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αυγ. Σεπτ. Οκτώβ. 
Παρατηρήσεις 

7. Ολοκλήρωση φακέλων, σύνταξη και 

έγκριση μελετών, αδειοδοτήσεις 

Περιφέρεια 

Δυτικής 

Μακεδονίας 

         

8. Υλοποίηση έργων και εργασιών Περιφέρεια 

Δυτικής 

Μακεδονίας 

         

9. Διάθεση του αναγκαίου εξοπλισμού 

της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας 

Πτολεμαίδας για τις ανάγκες της 

Σχολής Πυροσβεστών 

Δήμος 

Εορδαίας 

        Μετά την 

ολοκλήρωση της 

διαδικασίας 

εκκαθάρισης 

10. Παράδοση προς την Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας κάθε συναφούς 

εγγράφου, μελέτης και εγκρίσεων 

σχετικά με τις υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα 

χώρο στο Ο.Τ. 334 

Δήμος 

Εορδαίας 

         

11. Φύλαξη του εξοπλισμού της πρώην 

Σχολής Δημοτικής Αστυνομίας 

Πτολεμαίδας 

Δήμος 

Εορδαίας 

         

12. Διοικητικές ενέργειες τροποποίησης 

του ρυμοτομικού σχεδίου, εφόσον 

απαιτηθούν 

Δήμος 

Εορδαίας 

        Θα προσδιορισθεί 

όταν απαιτηθεί 
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ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ 

Η εκτέλεση των έργων που περιλαµβάνονται στο υπόψη πρόγραµµα θα γίνει από  την 
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας / ∆ΤΕ Π.Ε. Κοζάνης. 
Η  διαχείριση των έργων αυτών (λειτουργία, συντήρηση), µετά την ολοκλήρωσή τους, θα 
γίνει από το Πυροσβεστικό Σώµα. 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για  την  παρακολούθηση  υλοποίησης της σύµβασης αυτής συστήνεται όργανο µε την 
επωνυµία "Κοινή Επιτροπή" µε έδρα την Κοζάνη. 
Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από οκτώ (8) µέλη, ως εξής: 

1. Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 

µε τον αναπληρωτή του. 

2. Έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας µε τον 

αναπληρωτή του. 

3. Έναν (1) εκπρόσωπο του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώµατος µε τον 

αναπληρωτή του. 

4. Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών µε τον αναπληρωτή του. 

5. ∆ύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, ένας εκ των οποίων 

είναι ο Εντεταλµένος Σύµβουλος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ∆υτικής 

Μακεδονίας µε τους αναπληρωτές τους. 

6. Το Συντονιστή της Οµάδας Εργασίας για την υποστήριξη της συσταθείσας, µε 

Απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας, Επιτροπής Συντονισµού για το 

υπόψη θέµα. 

7. Έναν (1) εκπρόσωπο του ∆ήµου Εορδαίας µε τον αναπληρωτή του. 

Μετά τη λήψη των αποφάσεων συνεργασίας, οι συµβαλλόµενοι φορείς θα κοινοποιήσουν 
τα οριζόµενα από αυτούς µέλη στην Κοινή Επιτροπή. 
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Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής είναι  η  τήρηση  των  όρων  της Προγραµµατικής   
Σύµβασης, η πιστοποίηση υλοποίησης και η παραλαβή του αντικειµένου της, η εντολή 
καταβολής των χρηµατοδοτήσεων, η αιτιολογηµένη µικρή τροποποίηση του φυσικού 
αντικειµένου της σύµβασης, η   υποβοήθηση  της  υλοποίησης  του αντικειµένου της 
σύµβασης και η επίλυση κάθε  διαφοράς  µεταξύ  των συµβαλλοµένων  µερών,  σχετικής  
µε  την  ερµηνεία των όρων ή τον  τρόπο εφαρµογής της. 
Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής  ορίζεται από τα µέλη στην  πρώτη  συνεδρίασή  της, 
που συγκαλείτε µε πρωτοβουλία της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. 
Χρέη γραµµατέα εκτελεί ο Γραµµατέας της Οµάδας Εργασίας για την υποστήριξη της 
συσταθείσας Επιτροπής Συντονισµού για το υπόψη θέµα. 
Η Επιτροπή  συγκαλείτε  από  τον Πρόεδρό  της.  Στην  πρόσκληση αναγράφονται  τα  
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα µέλη έγκαιρα εγγράφως. 
Στην ηµερήσια διάταξη  αναγράφονται  υποχρεωτικά  και  εισάγονται προς  συζήτηση  τα  
θέµατα  που θα ζητήσουν έγγραφα οι εκπρόσωποι έστω και ενός των συµβαλλόµενων 
µερών. 
Η Επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του 
αντικειµένου  της  σύµβασης  όταν  και  εφόσον ζητηθεί  από οποιονδήποτε από τους 
συµβαλλόµενους φορείς. 
Το  ειδικό  αυτό  προσωπικό  αποτελεί  την  "Τεχνική Επιτροπή", η οποία εκφράζει  άποψη 
πάνω στα ειδικά επιστηµονικά θέµατα αλλά δεν έχει δικαίωµα ψήφου. 
Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά ανά  6µηνο καθώς και  έκτακτα  όταν  το ζητήσουν δύο 
(2) από τα µέλη της. 
Κάθε µέλος της Επιτροπής µπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις 
υπηρεσιακά στελέχη του Φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι 
εµπλεκόµενα στην υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης. 
Συνεδριάζει  στην Κοζάνη / Γραφείο Περιφερειάρχη. 
Τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη αφού υπογραφούν. 
Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον από τα µέλη 
της και σε περίπτωση µη απαρτίας συνεδριάζει εντός 24 ωρών µε παρόντα τέσσερα (4) 
µέλη 
Οι αποφάσεις είναι αιτιολογηµένες, παίρνονται  κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών 
και δεσµεύουν όλους τους συµβαλλόµενους φορείς. 
Σε  περίπτωση  ισοψηφίας  υπερισχύει  η ψήφος του Προέδρου.   
Κάθε τακτικό µέλος µπορεί να αντικατασταθεί από ένα αναπληρωµατικό. 
Οι λοιπές λεπτοµέρειες που πιθανά θα απαιτηθούν για την λειτουργία  της  Κοινής  
Επιτροπής, θα  καθορισθούν µε αποφάσεις της. 

  ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΛΗΘΟΥΝ  ΣΤΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

Κατά  τη  χρονική  διάρκεια  ισχύος  της  σύµβασης µπορεί να  συµβληθεί, εκτός από τους 
συµβαλλόµενους στην παρούσα σύµβαση  και  άλλος  φορέας  από  αυτούς  που  
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/10 όπως ισχύει, εφ'  όσον 
προσυπογραφεί  από  το  φορέα  αυτό  και  από   όλους   τους συµβαλλόµενους στην 
παρούσα σύµβαση,  κείµενο συµπληρωµατικό της  παρούσας. 
Η συµπληρωµατική σύµβαση προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα της. 
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  ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους  αυτής  της  σύµβασης,  που θεωρούνται όλοι 
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου και της καλής πίστης από 
οποιονδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωµα να 
καταγγείλουν τη σύµβαση και  να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθετική ζηµιά τους. 

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων που αφορά στην εκτέλεση  και ερµηνεία  των 
όρων της  σύµβασης και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή της παρούσας 
σύµβασης,  θα επιλύεται από τα ∆ικαστήρια της Αθήνας, αρµόδιου βαθµού και 
δικαιοδοσίας. 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

13.1. Καµία ουσιαστική τροποποίηση   της   προγραµµατικής   σύµβασης   δεν 
αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από τους εκπροσώπους των  
συµβαλλόµενων µερών. 

13.2. 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 συµβαλλόµενων µερών από δικαίωµα ή απαλλαγή από 
υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων, στα συµβαλλόµενα µέρη, που δεν 
αναγνωρίζονται από αυτή την Προγραµµατική Σύµβαση. 
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Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη  και  αφού 
αναγνώσθηκε το περιεχόµενο της σύµβασης αυτής υπογράφεται σε όµοια πρωτότυπα, όπως 
παρακάτω, από τα οποία ο κάθε συµβαλλόµενος παίρνει από ένα (1). 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Για το Υπουργείο Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 

Για το Υπουργείο Οικονοµικών 

 

 

 

 

 

Τόσκας Νικόλαος ………………………….. 

Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη 

………………………….. 

 

Για την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας Για το ∆ήµο Εορδαίας 

  

  

  

  

Καρυπίδης Θεόδωρος Ζαµανίδης Σάββας 

Περιφερειάρχης ∆ήµαρχος 
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