
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                            Αριθµ. Α̟όφ :  240/2017 
---------------------------------- 
 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 14ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   11- 9 2017     ηµέρα ∆ευτέρα    και  
ώρα  7:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  µετά   την υ̟’ αριθ. 30964/5-9-2017  ̟ρόσκληση του  
Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον 
καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα   µε   τις διατάξεις  του   άρθρου  67    του        

Ν. 3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα:  
……………………………………………………………………………………….. 
 Α̟οφασίσθηκε η σύναψη ̟ρογραµµατικής σύµβασης µεταξύ 
∆ήµου Εορδαίας και Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας για την 
υλο̟οίηση του έργου  Ε̟ισκευή κυκλοφοριακών κόµβων 
Περδίκκα. 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ    
                

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Καίδης Απόστολος 2 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Κάλφας Γεώργιος 
4 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 4 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
5 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 5 Βρυζίδου Παρασκευή 
6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος  6 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
7 Καραφουλίδης Ανέστης 7 Ανδρεάδης Κων/νος 
8 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 8 Απαζίδου Σοφία 
9 Βύρλιος Μάρκος 9 Χόλµπα Αντωνία 
10 Παπάς Ευθύµιος   
11 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   

    12 Κοκκινίδης Γεώργιος   
    13 Χαιτίδης Γεώργιος   

14 Αριστερίδης Ιωάννης 
15 Κύρκα Μαρία 
16 Παπαοικονόµου Παντελής 
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17 Μπίγγας Στέφανος 
18 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 
19 Τσολακίδης Ισαάκ 
20 Καραίσκος Γεώργιος 
21 Μίχος Κωνσταντίνος         
22 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
23 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
24 Ανδρονικίδου Ιωάννα 

                           
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, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, 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 ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο κ. 
Καραφουλίδη Ανέστη ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υ̟όψη του σώµατος το υ̟’αριθ. 
130163/5792/20-7-2017 έγγραφο της  Π∆Μ το ο̟οίο συνοδεύει 
σχέδιο της ̟ρογραµµατικής σύµβασης  για το έργο « ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡ∆ΙΚΚΑ  » ̟ρ/σµού δα̟άνης 
160.000,00 €  για έγκριση α̟ό το ∆ηµοτικό συµβούλιο. 
Η Π.∆.Μ σε συνεργασία µε το ∆ήµο Εορδαίας και στο ̟λαίσιο της 
ε̟ισκευής των κυκλοφοριακών κόµβων ̟ερδίκκα θα 
αντικατασταθούν ̟αλαιοί και φθαρµένοι σηµατοδότες και ιστοί 
και θα το̟οθετηθούν σηµατοδότες τεχνολογίας LED . Η 
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας θα χρηµατοδοτήσει και θα 
κατασκευάσει το έργο  µε ̟ρ/σµό δα̟άνης 160.000 €. 
    Αναλυτικά το αντικείµενο της σύµβασης , ο σκο̟ός , τα 
δικαιώµατα και οι υ̟οχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών  
αναφέρονται στο σχέδιο ̟ρογραµµατικής σύµβασης το ο̟οίο θέτω 
υ̟όψη του συµβουλίου για έγκριση, καθώς ε̟ίσης να ορισθεί ένας 

ΑΔΑ: 6Θ7ΔΩΡ6-Δ70



εκ̟ρόσω̟ος  του ∆ήµου µας στην κοινή ε̟ιτρο̟ή 
̟αρακολούθησης της σύµβασης ̟ροτείνοντας τον ∆ηµοτικό 
Σύµβουλο Σιδηρό̟ουλο Κοσµά µε ανα̟ληρωτή τον Πολυχρονίδη 
Κων/νο. 
 

Αριθµ. α̟όφ. 240/2017. 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του το σχέδιο ̟ρογραµµατικής 
σύµβασης , το άρθρο 100 του Ν. 3852/2019 και το Ν. 4412/2016  
 
                                      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
1. Την σύναψη ̟ρογραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ∆ήµου 
Εορδαίας και Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας για το Έργο 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡ∆ΙΚΚΑ » 
2. Εγκρίνει το Σχέδιο ̟ρογραµµατικής σύµβασης ̟ου έχει ως εξής : 
 

Τίτλος : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡ∆ΙΚΚΑ».  

               

               
 
 
Συµβαλλόµενοι : 
1) Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 

2) ∆ήµος Εορδαίας 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ..........................................................................................................................................4 

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ ..................................................................................................................................2 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .............................................................................................5 

ΑΡΘΡΟ 3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ................................................5 

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ................................................................................6 

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ......................................................................................................6 

ΑΡΘΡΟ 6. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .....................................................................................................6 

ΑΡΘΡΟ 7. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .........................................................6 

ΑΡΘΡΟ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.................................................6 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ .................................................................7 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ...............................................................................................................7 

ΑΡΘΡΟ 11. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ.................................................................................................................8 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α..................................................................................ΣΦΑΛΜΑ! ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙ∆Ο∆ΕΙΚΤΗΣ. 
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ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
Σήµερα …………….  ηµέρα ……………, στην Κοζάνη οι παρακάτω φορείς που θα 
καλούνται στο εξής "Συµβαλλόµενοι" : 
1. Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, νόµιµα εκπροσωπούµενη για την υπογραφή 

της παρούσας από τον Περιφερειάρχη κ. Καρυπίδη Θεόδωρο, βάσει της υπ’ 

αριθµ. ………….. απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής 

Μακεδονίας. 

2. Ο ∆ήµος Εορδαίας  νόµιµα  εκπροσωπούµενος για την υπογραφή της παρούσας 

από το ∆ήµαρχο κ. Ζαµανίδη Σάββα, βάσει της υπ’ αριθµ. ………………. 

απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Εορδαίας 

Έχοντας υπόψη: 

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

• το Ν. 2218/94, άρθρο 53 σε συνδυασµό µε το άρθρο 191 του Ν.3852/10 

• το Ν. 2738/99, άρθρο 25 

• τον. 3463/06, άρθρο 225 

• το Ν. 3852/10, άρθρο 100 και 278 

• το Ν. 4412/16 «∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 

2014/25/ΕΕ)» 

 
συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω : 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης) σε συνεργασία µε το  ∆ήµο 
Εορδαίας και στο πλαίσιο της επισκευής των κυκλοφοριακών κόµβων Περδίκκα θα 
αντικατασταθούν παλαιοί και φθαρµένοι σηµατοδότες και ιστοί και θα τοποθετηθούν 
σηµατοδότες τεχνολογίας LED, αποφάσισαν από κοινού ότι η Περιφέρεια ∆υτικής 
Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης) θα χρηµατοδοτήσει και θα κατασκευάσει το έργο 
«Επισκευή Κυκλοφοριακών Κόµβων Περδίκκα» συνολικού προϋπολογισµού 
160.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ.  
Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης) διά των αρµοδίων οργάνων θα 
ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταµένης Αρχής και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
όπως αυτά προβλέπονται στη νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων Έργων. 
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Τα ανωτέρω θα υλοποιηθούν όπως ορίζεται στην παρούσα σύµβαση. Ο κάθε 
συµβαλλόµενος αναλαµβάνει συγκεκριµένο ρόλο όπως ειδικότερα ορίζεται την 
παρούσα. 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείµενο της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης αποτελεί η υλοποίηση, µε τη  
συνεργασία των δύο φορέων, του έργου «Επισκευή Κυκλοφοριακών Κόµβων 
Περδίκκα» συνολικού προϋπολογισµού 160.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου και του 
ΦΠΑ. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, αυτό θα παραδοθεί στον ∆ήµο Εορδαίας.  
Η υλοποίηση του έργου θα ολοκληρωθεί µε την συνεργασία των συµβαλλόµενων 
φορέων και τους όρους που ακολουθούν στα επόµενα άρθρα. 
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συµβαλλόµενοι  φορείς  αναλαµβάνουν  τις  παρακάτω υποχρεώσεις και 
δικαιώµατα: 
3.1. Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 

αναλαµβάνει : 

3.1.1. Να δηµοπρατήσει και να κατασκευάσει το έργο µε τις Τεχνικές Υπηρεσίες 

της, σε εφαρµογή των εγκεκριµένων και θεωρηµένων µελετών που 

αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, προϋπολογισµού 

160.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ. 

3.1.2. Να συµµετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Προγραµµατικής Σύµβασης. 

3.1.3. Να παραδώσει το έργο στον ∆ήµο Εορδαίας µετά την ολοκλήρωσή του 

(οριστική παραλαβή). 

3.2. Ο ∆ήµος Εορδαίας αναλαµβάνει : 

3.2.1. Να συµµετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Προγραµµατικής Σύµβασης. 

3.2.2. Να παραλάβει το έργο µετά την ολοκλήρωσή του(οριστική παραλαβή). 
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ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Πηγή χρηµατοδότησης του αντικειµένου της σύµβασης είναι η ΣΑΕΠ 541 µε 
κωδ.:2014ΕΠ54100002 µε την 1153/17(Α∆Α:71Π27ΛΨ-ΗΛ7) απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Π∆Μ. 
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα χιλιάδων 
(160.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

Η πληρωµή του έργου θα γίνει από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν.4281/2014, µε την σύνταξη των απαραίτητων 

λογαριασµών του έργου και την προσκόµιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για 

την πληρωµή τους (επιµετρήσεις, Π.Π.Α.Ε., Α.Π.Ε., κ.τ.λ.). 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα  Προγραµµατική  Σύµβαση  ισχύει  από  σήµερα  και  έχει διάρκεια είκοσι 
επτά (27) µήνες. 
Η διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται, αιτιολογηµένα, εφόσον την 
παράταση αυτή προσυπογράφουν οι εκπρόσωποι των συµβαλλοµένων φορέων, µετά 
από εισήγηση από των µελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και έγκριση 
από τα συλλογικά όργανα των φορέων που εκπροσωπούν.  

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο συνολικός καθαρός χρόνος υλοποίησης του συµβατικού αντικειµένου, ορίζεται σε 
είκοσι επτά (27) µήνες από την υπογραφή της παρούσας.  

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 τρία (3) µέλη, ως εξής: 

1. ∆ύο (2) εκπροσώπους της  Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας / Περιφερειακής 

Ενότητας Κοζάνης µε τον  αναπληρωτή του. 

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

Μετά την υπογραφή της σύµβασης, 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 και η 
επίλυση κάθε  διαφοράς  µεταξύ  των συµβαλλοµένων  µερών,  σχετικής  µε  την  
ερµηνεία των όρων ή τον  τρόπο εφαρµογής της. 
Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής  είναι ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας ∆υτικής 
Μακεδονίας / Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. 
Χρέη γραµµατέα εκτελεί µέλος της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή  συγκαλείται  από  τον Πρόεδρό  της.  Στην  πρόσκληση αναγράφονται  
τα  θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα µέλη έγκαιρα µε κάθε 
πρόσφορο µέσο. 
Στην ηµερήσια διάταξη  αναγράφονται  υποχρεωτικά  και  εισάγονται προς  συζήτηση  
τα  θέµατα  που θα ζητήσουν έγγραφα οι εκπρόσωποι έστω και ενός των 
συµβαλλοµένων µερών. 
Η Επιτροπή συνέρχεται σε κάθε περίπτωση που θα απαιτηθεί για την απρόσκοπτη 
υλοποίηση του έργου η/και  όταν το ζητήσει ένας από τους συµβαλλόµενους φορείς. 
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 / Γραφεία ∆/ντή ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. 
Τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη αφού υπογραφούν. 
Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα το σύνολο των µελών της. 
Οι αποφάσεις είναι αιτιολογηµένες, παίρνονται  κατά πλειοψηφία των παρόντων 
µελών και δεσµεύουν όλους τους συµβαλλόµενους φορείς. 
Κάθε τακτικό µέλος µπορεί να αντικατασταθεί από το αναπληρωµατικό του. 
Οι λοιπές λεπτοµέρειες που πιθανά θα απαιτηθούν για την λειτουργία της Κοινής  
Επιτροπής, θα  καθορισθούν µε αποφάσεις της. 

  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 αρµόδια ∆ικαστήρια, αρµόδιου βαθµού και 
δικαιοδοσίας. 
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ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

11.1. Καµία ουσιαστική τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης δεν 

αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των  

συµβαλλόµενων µερών. 

11.2. 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. 

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 την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας Για το ∆ήµο Εορδαίας 

 

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης Σάββας Ζαµανίδης 

Περιφερειάρχης ∆ήµαρχος  
 
 
 
3 Ορίζει τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο Σιδηρό̟ουλο Κοσµά µε 
ανα̟ληρωτή τον Πολυχρονίδη Κων/νο εκ̟ρόσω̟ο του ∆ήµου 
στην κοινή ε̟ιτρο̟ή ̟αρακολούθησης της σύµβασης. 
4. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Σάββα Ζαµανίδη για την υ̟ογραφή 
σχετικής σύµβασης. 
 

 
 
             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 240/2017 

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

 1. Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2. Καίδης Απόστολος 

 3. Κατσίδης Ευστάθιος 

 4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 7. Καραφουλίδης Ανέστης 

 8. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 9. Βύρλιος  Μάρκος 

 10. Παπάς Ευθύµιος 

 11. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

                                        12. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 13.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 14.   Αριστερίδης Ιωάννης 

 15.  Κύρκα Μαρία 

 16.   Παπαοικονόµου Παντελής 

 17.   Μπίγγας Στέφανος 

     18.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  

           Πτολεµαΐδα 19.  Τσολακίδης Ισαάκ 

  Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού           20 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη  

             Συµβουλίου  21.  Καραϊσκος Γεώργιος 

 22  Μίχος Κωνσταντίνος 

    Πα̟αοικονόµου Παντελής 23.  Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

              24   Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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