
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                               Αριθµ. Α̟όφ. 244 / 2018 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 13ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   27-8-2018    ηµέρα  ∆ευτέρα     και  
ώρα  7 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε      το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  17412/21-8-2018   ̟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: 
      
………………………………………………………………………………………… 
Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ ∆ήµου Εορδαίας και ∆ΕΥΑΕ για 
την υ̟οβολή ̟ροτάσεων στο Ε̟ιχειρησιακό ̟ρόγραµµα του 
ΕΣΠΑ 2014-2020, µε τίτλο «Υ̟οδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανά̟τυξη».  (Αναβάθµιση ΕΕΛ  Πτολεµαΐδας) 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
           

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Καραφουλίδης Ανέστης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Βύρλιος Μάρκος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Παπάς Ευθύµιος 
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 5 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 6 Κοκκινίδης Γεώργιος 
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 7 Βρυζίδου Παρασκευή 
8 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 8  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής     
9 Κάλφας Γεώργιος 9 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
10 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 10 Απαζίδου Σοφία 
11 Χαιτίδης Γεώργιος 11   Ανδρονικίδου Ιωάννα   

    12 Κύρκα Μαρία    
    13 Αριστερίδης Ιωάννης   

14 Παπαοικονόµου Παντελής 
15 Τσολακίδης Ισαάκ 
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16 Ανδρεάδης Κων/νος 
17 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
18 Μπίγγας Στέφανος 
19 Καραίσκος Γεώργιος       
20 Μίχος Κωνσταντίνος         
21 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
22 Χόλµπα 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, 
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 . 
………………………………………………………………………………………… 
 Εδώ α̟οχωρεί ο ∆Σ ∆ηµήτρης Ζαραφίδης. 
…………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον κ. Ιορδανίδη 
Φώτιο ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας 
διάταξης  ανέφερε ότι η ∆ΕΥΑΕ δεν µ̟ορεί να αντα̟οκριθεί 
̟λήρως στις α̟αιτήσεις  της ε̟ιχειρηµατικής ικανότητας για την 
ένταξη  στο ΕΣΠΑ 2014-2020 της ̟ράξης µε τίτλο « Υ̟οδοµές 
Μεταφορών , Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά̟τυξη » 
Ειδικότερα έχει δια̟ιστωθεί ότι δεν διαθέτει την αναγκαία 
στελέχωση της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας για την διαγωνιστική 
διαδικασία, την αξιολόγηση και ε̟ίβλεψη (έως την οριστική 
̟αραλαβή του υ̟οέργου). Για το λόγο αυτό α̟ευθύνθηκε στο 
∆ήµο Εορδαίας, ο ο̟οίος διαθέτει την α̟αιτούµενη στελέχωση της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών ∆ήµου Εορδαίας και είναι σε θέση να 
υ̟οστηρίξει την ∆ΕΥΑΕ, µε τη διάθεση τεχνικού ̟ροσω̟ικού στην 
υλο̟οίηση της εν λόγω συγχρηµατοδοτούµενης ̟ράξης. 
Έχοντας υ̟όψη: 

1) Τον Ν.3582/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της 
αυτοδιοίκησης και της α̟οκεντρωµένης διοίκησης-
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Πρόγραµµα Καλλικράτης», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει 
και ειδικότερα τα άρθρα 99, 205 και 206 αυτού. 

2) Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας ∆ήµων και 
Κοινοτήτων», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 

3) Το γεγονός ότι είναι κοινή εκτίµηση τόσο του ∆ήµου 
Εορδαίας όσο και της ∆ΕΥΑΕ ότι είναι αναγκαίο να 
συνενώσουν τις δυνάµεις τους για την υλο̟οίηση της ̟ράξης 
στο Ε̟ιχειρησιακό ̟ρόγραµµα του ΕΣΠΑ 2014-2020, ο 
ο̟οίος συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανά̟τυξης (ΕΤΠΑ) µε τίτλο «Υ̟οδοµές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά̟τυξη». 

Ο ∆ήµος Εορδαίας και η ∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση Ύδρευσης – 
Α̟οχέτευσης Εορδαίας συνά̟τουν µεταξύ τους την ̟αρούσα 
Προγραµµατική Σύµβαση µε την ο̟οία διατίθεται τεχνικό 
̟ροσω̟ικό για την υλο̟οίηση της ̟ράξης «Υ̟οδοµές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά̟τυξη» µε σκο̟ό την ενίσχυση της 
∆ιευθύνουσας (ε̟ιβλέ̟ουσας) υ̟ηρεσίας της ∆ΕΥΑΕ (κυρίου του 
υ̟οέργου) ώστε να στελεχωθεί η Τεχνική Υ̟ηρεσία για την 
διαγωνιστική διαδικασία, την αξιολόγηση και ε̟ίβλεψη ως την 
οριστική ̟αραλαβή του υ̟οέργου: «Αναβάθµιση ΕΕΛ 
Πτολεµαΐδας» του έργου «Αναβάθµιση ΕΕΛ Πτολεµαΐδας», της 
ως άνω ̟ράξης µε στόχο την όσο το δυνατόν αρτιότερη και 
̟ληρέστερη υλο̟οίησή του.  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΥΑΕ  µε τις 168 /2018  α̟οφάσισε 
και ενέκρινε τη σύναψη ̟ρογραµµατικής σύµβασης µεταξύ ∆ήµου 
και ∆ΕΥΑΕ για την υλο̟οίηση του εν λόγω έργου , σχέδιο της 
ο̟οίας τίθεται υ̟όψη του συµβουλίου, ό̟ου καθορίζει  το 
αντικείµενο, τα δικαιώµατα και υ̟οχρεώσεις των µερών για 
έγκριση. 
Ορίζει στην κοινή ε̟ιτρο̟ή ̟αρακολούθησης  ̟ου ̟ροβλέ̟ει το 
άρθρο 4 τον ∆Σ Γεώργιο Θεοδοσιάδη µε ανα̟ληρωτή τον 
Α̟όστολο Καιδη. 
 
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να 
α̟οφασίσει σχετικά . 
 

Αριθµ. α̟όφ. 244/2018 
 

ΑΔΑ: Ω2Θ3ΩΡ6-ΚΥΣ



Το ∆Σ µετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υ̟όψη του την 
168/2018 Α∆Σ της ∆ΕΥΑΕ καθώς και το σχέδιο ̟ρογραµµατικής 
σύµβασης 
 
                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α. Την σύναψη ̟ρογραµµατικής σύµβασης µεταξύ ∆ήµου 
Εορδαίας και της ∆ηµοτικής Ε̟ιχείρησης Ύδρευσης και 
Α̟οχέτευσης Εορδαίας (άρθρο 44, ̟αρ. 2, του Ν. 4412/2016) µε την 
ο̟οία διατίθεται τεχνικό ̟ροσω̟ικό για την υλο̟οίηση της 
̟ράξης «Υ̟οδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανά̟τυξη» µε σκο̟ό την στελέχωση της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας για 
την διαγωνιστική διαδικασία, την αξιολόγηση και ε̟ίβλεψη (έως 
την οριστική ̟αραλαβή) του υ̟οέργου µε τίτλο «Αναβάθµιση 
ΕΕΛ Πτολεµαΐδας» του έργου «Αναβάθµιση ΕΕΛ Πτολεµαΐδας», 
της ως άνω ̟ράξης µε στόχο την όσο το δυνατόν αρτιότερη και 
̟ληρέστερη υλο̟οίησή του.  
 

Β. Ορίζει τον  ∆ηµοτικό Σύµβουλο Θεοδοσιάδη Γεώργιο  µε 
ανα̟ληρωτή τον κ. τον ∆Σ Καιδη Α̟όστολο στην ε̟ιτρο̟ή 
̟αρακολούθησης της σύµβασης ̟ου ̟ροβλέ̟ει το άρθρο 4. 
Γ. Εγκρίνει το ̟εριεχόµενο της ̟ρογραµµατικής σύµβασης ̟ου 

έχει ως εξής:  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

(Άρθρο 44 ̟αρ. 2 του Ν. 4412/2016) 

 
Στην Πτολεµαΐδα,  σήµερα   /   /2018 ηµέρα                     , οι 
ακόλουθοι συµβαλλόµενοι:  
 
1. Ο ∆ήµος Εορδαίας ̟ου εδρεύει στη Πτολεµαΐδα 25ης Μαρτίου 
15 και εκ̟ροσω̟είται κατά νόµο α̟ό τον Σάββα Ζαµανίδη , 
∆ήµαρχος Εορδαίας, σύµφωνα µε την α̟όφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Εορδαίας µε αριθµό   /2018,  η ο̟οία εκδόθηκε µε την 
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αυξηµένη ̟λειοψηφία ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις σχετικές διατάξεις 
(1ος συµβαλλόµενος) 
2. Η ∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση Ύδρευσης Α̟οχέτευσης Εορδαίας (εν 
συντοµία ∆ΕΥΑΕ), ̟ου εδρεύει στην 25ης Μαρτίου 90 και 
εκ̟ροσω̟είται κατά το νόµο α̟ό τον Σάββα Ζαµανίδη, Πρόεδρος 
της ∆ΕΥΑΕ, σύµφωνα µε την α̟όφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ∆ΕΥΑΕ µε αριθµό  168 /2018, η ο̟οία εκδόθηκε µε την 
αυξηµένη ̟λειοψηφία ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις σχετικές διατάξεις 
(2ος συµβαλλόµενος - κύριος του έργου).  
 
Στην Πτολεµαΐδα , σήµερα    /    / 2018, ηµέρα               , οι 
̟αρακάτω συµβαλλόµενοι :  
 
Α. ∆ήµος Εορδαίας  ̟ου εκ̟ροσω̟είται νόµιµα α̟ό τον Σάββα 
Ζαµανίδη , ∆ήµαρχος Εορδαίας, 
Β. Η ∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση Ύδρευσης Α̟οχέτευσης Εορδαίας (εν 
συντοµία ∆ΕΥΑΕ), ̟ου εκ̟ροσω̟είται νόµιµα α̟ό τον Σάββα 
Ζαµανίδη, Πρόεδρος της ∆ΕΥΑΕ ,  
 
Έχοντας υ̟όψη:  
1) Το Ν.3582/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της 
αυτοδιοίκησης και της α̟οκεντρωµένης διοίκησης-Πρόγραµµα 
Καλλικράτης», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα 
άρθρα 99, 205 και 206 αυτού.  
2) Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας ∆ήµων και 
Κοινοτήτων», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.  
3) Το άρθρο 44 ̟αρ.2 του Ν. 4412/16. 
4) Το γεγονός ότι είναι κοινή εκτίµηση τόσο του ∆ήµου Εορδαίας 
όσο και της ∆ΕΥΑΕ ότι είναι αναγκαίο να συνενώσουν τις 
δυνάµεις τους για την υλο̟οίηση της ̟ράξης στο Ε̟ιχειρησιακό 
̟ρόγραµµα ΕΣΠΑ 2014-2020, ο ο̟οίος συγχρηµατοδοτείται α̟ό 
το Ευρω̟αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης (ΕΤΠΑ) µε τίτλο 
«Υ̟οδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά̟τυξη».  
5) Την αριθµ.   /2018 α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 
Εορδαίας, µε την ο̟οία εγκρίνεται η σύναψη Προγραµµατικής 
Σύµβασης µε την ∆ΕΥΑΕ για την υ̟οστήριξη υλο̟οίησης της 
̟ράξης µε τίτλο «Υ̟οδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανά̟τυξη».  
6) Την αριθµ. 168/2018 α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
∆ΕΥΑΕ, µε την ο̟οία εγκρίνεται η σύναψη Προγραµµατικής 
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Σύµβασης µε το ∆ήµο Εορδαίας για την υ̟οστήριξη υλο̟οίησης 
της ̟ράξης µε τίτλο «Υ̟οδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανά̟τυξη».  
 
συµφωνούν, συνοµολογούν και συνα̟οδέχονται τα ακόλουθα: 
 
 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 
Η ∆ΕΥΑΕ δεν µ̟ορεί να αντα̟οκριθεί ̟λήρως στις α̟αιτήσεις της 
ε̟ιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη στο Ε̟ιχειρησιακό 
̟ρόγραµµα ΕΣΠΑ 2014-2020, µε τίτλο «Υ̟οδοµές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά̟τυξη». Ειδικότερα έχει 
δια̟ιστωθεί ότι δεν διαθέτει την αναγκαία στελέχωση της Τεχνικής 
της Υ̟ηρεσίας για τη διαγωνιστική διαδικασία, την αξιολόγηση 
και ε̟ίβλεψη (έως την οριστική ̟αραλαβή) του υ̟οέργου. Για το 
λόγο αυτό α̟ευθύνθηκε στο ∆ήµο Εορδαίας, ο ο̟οίος διαθέτει την 
α̟αιτούµενη στελέχωση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών ∆ήµου 
Εορδαίας και είναι σε θέση να υ̟οστηρίξει την ∆ΕΥΑΕ µε τη 
διάθεση τεχνικού ̟ροσω̟ικού στην υλο̟οίηση της εν λόγω 
συγχρηµατοδοτούµενης ̟ράξης.1 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
 
Σκο̟ός - Αντικείµενο της σύµβασης 
 
Ο ∆ήµος Εορδαίας και η ∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση Ύδρευσης 
Α̟οχέτευσης Εορδαίας συνά̟τουν µεταξύ τους την ̟αρούσα 
Προγραµµατική Σύµβαση µε την ο̟οία διατίθεται τεχνικό 
̟ροσω̟ικό για την υλο̟οίηση της ̟ράξης «Υ̟οδοµές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά̟τυξη» µε σκο̟ό 
την ενίσχυση της ∆ιευθύνουσας (ε̟ιβλέ̟ουσας) υ̟ηρεσίας της 
∆ΕΥΑΕ (κυρίου του υ̟οέργου) µε κατάλληλες ειδικότητες 
̟ροκειµένου να συνδράµουν µε α̟οτελεσµατικό τρό̟ο στην 
διαγωνιστική διαδικασία, στην αξιολόγηση και ε̟ίβλεψη (έως την 
οριστική ̟αραλαβή) µε ε̟άρκεια το υ̟οέργο µε τίτλο 
«Αναβάθµιση ΕΕΛ Πτολεµαΐδας» του έργου «Αναβάθµιση ΕΕΛ 

                                                 
1  Περιγραφή του Γενικού Πλαισίου εντός του οποίου εντάσσεται η παρούσα σύµβαση και συνοπτική παρουσίαση των 

παραγόντων που οδήγησαν τον «αδύναµο» δήµο στη σύναψη της παρούσας σύµβασης 
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Πτολεµαΐδας», της ως άνω ̟ράξης µε στόχο την όσο το δυνατόν 
αρτιότερη και ̟ληρέστερη υλο̟οίησή του. 
 
ΑΡΘΡΟ 2  
 
∆ιαδικασία υλο̟οίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης  

2.1 ∆ιάθεση τεχνικού ̟ροσω̟ικού 
 
Με την ̟αρούσα Σύµβαση, ο ∆ήµος Εορδαίας, διαθέτει ̟ροσω̟ικό 
της (στελέχη της τεχνικής υ̟ηρεσίας), ̟ροκειµένου να 
υ̟οστηρίξουν την Τεχνική υ̟ηρεσία της ∆ΕΥΑ Εορδαίας στην 
ανάθεση και υλο̟οίηση του υ̟οέργου «Αναβάθµιση ΕΕΛ 
Πτολεµαΐδας» του έργου «Αναβάθµιση ΕΕΛ Πτολεµαΐδας», της 
̟ράξης «Υ̟οδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανά̟τυξη». Το ̟ροσω̟ικό θα ορίζεται σε ̟ίνακα, ο ο̟οίος θα 
υ̟ογραφεί α̟ό τον ∆ήµαρχο. Το ̟ροσω̟ικό ̟ου διατίθεται στη 
∆ΕΥΑΕ υ̟άγεται διοικητικά µόνο ως ̟ρος την εκτέλεση των 
υ̟ηρεσιακών καθηκόντων του στον ̟ροϊστάµενο της Τεχνικής 
Υ̟ηρεσίας της ∆ΕΥΑΕ για τη διάρκεια της ανάθεσης και 
ε̟ίβλεψης της σύµβασης (έως την οριστική ̟αραλαβή) του 
υ̟οέργου «Αναβάθµιση ΕΕΛ Πτολεµαΐδας» του έργου 
«Αναβάθµιση ΕΕΛ Πτολεµαΐδας». 
Ο ̟ροϊστάµενος της υ̟ηρεσίας του ∆ήµου Εορδαίας στην ο̟οία 
υ̟ηρετούν τα στελέχη ̟ου διατίθενται στη ∆ΕΥΑΕ συνεχίζει να 
έχει την ευθύνη έγκρισης των αδειών των διατιθέµενων στελεχών. 
Αντίθετα οι εντολές µετακίνησης για την άσκηση των καθηκόντων 
ε̟ίβλεψης του εν λόγω έργου, εγκρίνονται και α̟ό τα όργανα της 
∆ΕΥΑΕ, τον ο̟οίο και βαρύνουν. 
Τα στελέχη ̟ου θα ορίζονται στον ̟ίνακα δύναται να 
αντικατασταθούν α̟ό αντίστοιχης ειδικότητας στελέχη του ∆ήµου 
Εορδαίας, όταν δια̟ιστώνεται α̟ό τον ∆ήµαρχο έκτακτη 
ε̟είγουσα υ̟ηρεσιακή ανάγκη. 
 
2.2. Υ̟οχρεώσεις συµβαλλοµένων.  
 
2.2.1 Η ∆ΕΥΑ Εορδαίας (κύριος του υ̟οέργου), µε την ένταξη της 
̟ράξης στο Ε̟ιχειρησιακό ̟ρόγραµµα «Υ̟οδοµές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά̟τυξη» του ΕΣΠΑ, αναλαµβάνει 
να λειτουργεί ως δικαιούχος έναντι της αρµόδιας αρχής 
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διαχείρισης, αντα̟οκρινόµενος στις α̟αιτήσεις ̟ου ορίζονται 
στους όρους συγχρηµατοδότησης της α̟όφασης ένταξης της 
̟ράξης καθώς και στο Σ∆Ε της ̟εριόδου 2014-2020 (µε δυνατότητα 
̟αράτασης). Η λειτουργία της αναθέτουσας/̟ροϊσταµένης αρχής 
γίνεται α̟ό την ∆ΕΥΑΕ (κύριο του υ̟οέργου) οι υ̟ηρεσίες του 
ο̟οίου ασκούν τόσο το ρόλο της ∆ιευθύνουσας (ε̟ιβλέ̟ουσας) 
υ̟ηρεσίας όσο και της οικονοµικής διαχείρισης της ̟ράξης. Η 
∆ΕΥΑΕ ορίζει τον υ̟εύθυνο του υ̟οέργου, ο ο̟οίος έχει τη 
συνολική ευθύνη της οργάνωσης της υλο̟οίησης της ̟ράξης 
καθώς και της υ̟οβολής αναφορών στην αρµόδια αρχή 
διαχείρισης. Όργανα της αναθέτουσας αρχής είναι τα αρµόδια 
όργανα της ∆ΕΥΑΕ (κυρίου του υ̟οέργου). Η αρµόδια Τεχνική 
Υ̟ηρεσία της ∆ΕΥΑΕ οφείλει να διαθέσει στο ̟ροσω̟ικό ̟ου της 
διατίθεται τα κατάλληλα µέσα (χώρους, γραφεία, εξο̟λισµό κλ̟) 
̟ου είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων ̟ου τους 
αναθέτει στο ̟λαίσιο της συγχρηµατοδοτούµενης ̟ράξης. 
 

2.2.2 Ο ∆ήµος Εορδαίας αναλαµβάνει να διαθέσει τα 
α̟αιτούµενα κατά ̟ερί̟τωση τακτικά και ανα̟ληρωµατικά 
στελέχη για το υ̟οέργο, µε κατάλληλες ειδικότητες 
̟ροκειµένου να συνδράµουν µε α̟οτελεσµατικό τρό̟ο στην 
διαγωνιστική διαδικασία, την αξιολόγηση και ε̟ίβλεψη έως 
την οριστική ̟αραλαβή του υ̟οέργου «Αναβάθµιση ΕΕΛ 
Πτολεµαΐδας» του έργου «Αναβάθµιση ΕΕΛ Πτολεµαΐδας» 
για όσο χρόνο διαρκεί η ανάθεση, η εκτέλεση της σύµβασης 
έως και την οριστική ̟αραλαβή  του υ̟οέργου2. 

 
ΑΡΘΡΟ 3  
 
Χρονική διάρκεια της σύµβασης 
 
Η ισχύς της σύµβασης αυτής αρχίζει µε την υ̟ογραφή της και 
διαρκεί µέχρι και την οριστική ̟αραλαβή του υ̟οέργου ̟ου 
αναφέρεται στο άρθρο 2. Ενδεικτικά υ̟ολογίζεται ότι η διάρκεια 
της ̟αρούσας θα ανέλθει στους  29 µήνες (µε δυνατότητα 
̟αράτασης) α̟ό την σύναψή της.  
 
ΑΡΘΡΟ 4 

                                                 
2  ∆ιαµορφώνεται κατά περίπτωση 
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Όργανο Παρακολούθησης της σύµβασης 
Ως όργανο ̟αρακολούθησης της σύµβασης, ορίζεται Ε̟ιτρο̟ή, η 
ο̟οία α̟αρτίζεται α̟ό έναν εκ̟ρόσω̟ο κάθε συµβαλλόµενου 
µέρους, µε τους ανα̟ληρωτές τους ̟ου ορίζονται ως ακολούθως:  
 
Α) Για το ∆ήµο Εορδαίας :  
Ο Θεοδοσιάδης Γεώργιος, ∆ηµοτικός  Σύµβουλος µε ανα̟ληρωτή 
τον Α̟όστολο Καίδη.  
 
Β) Για την ∆ΕΥΑΕ.:  
Ο Ιορδανίδης Φώτιος,  Σύµβουλος µε  ανα̟ληρωτή τον Κακουλίδη 
Θεόδωρο.  
Σκο̟ός του οργάνου ̟αρακολούθησης (Ε̟ιτρο̟ής) είναι:  
Η ρύθµιση λε̟τοµερειών και διαδικαστικών θεµάτων ̟ου τυχόν 
α̟αιτηθούν για την εφαρµογή των όρων της σύµβασης. Η ε̟ίλυση 
̟ροβληµάτων ̟ου ενδεχοµένως θα ̟ροκύψουν α̟ό την ερµηνεία 
και εφαρµογή της. Η ̟αρακολούθηση υλο̟οίησης και η 
̟ιστο̟οίηση γεγονότων και καταστάσεων ̟ου αφορούν την 
̟ορεία της.  
Ο/Η εκ̟ρόσω̟ος του δήµου Εορδαίας ορίζεται υ̟εύθυνος για την 
εκ̟ροσώ̟ηση του οργάνου έναντι τρίτων 
 
ΑΡΘΡΟ 5  
 
Τρο̟ο̟οιήσεις - Λοι̟ές ρυθµίσεις 
Ο̟οιαδή̟οτε τρο̟ο̟οίηση της ̟αρούσας Προγραµµατικής 
Σύµβασης ̟ραγµατο̟οιείται µετά α̟ό α̟όφαση των αρµοδίων 
οργάνων των συµβαλλοµένων µερών. 
Τυχόν λειτουργικές δα̟άνες σχετικές µε την υλο̟οίηση της 
̟αρούσας Σύµβασης ̟ου θα α̟αιτηθούν, θα καλύ̟τονται α̟ό τον 
ήδη εγκεκριµένο ̟ροϋ̟ολογισµό της  ∆ΕΥΑΕ (κύριος του υ̟έργου).  
 
 
ΑΡΘΡΟ 6  
 
Καταγγελία της σύµβασης 
Ρητά συµφωνείται ότι στην ̟ερί̟τωση ̟ου ένα α̟ό τα 
συµβαλλόµενα µέρη δεν εκ̟ληρώνει ή εκ̟ληρώνει ̟ληµµελώς τις 
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υ̟οχρεώσεις του, το άλλο µέρος µ̟ορεί να καταγγείλει τη 
σύµβαση.  
Η ̟αρούσα σύµβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το 
̟εριεχόµενό της υ̟ογράφεται ως ακολούθως σε δύο αντίτυ̟α (2) 
α̟ό τα ο̟οία έκαστος των συµβαλλοµένων θα λάβει ένα (1). 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

1. Για το ∆ήµο Εορδαίας    …..………………………..….……  

Σάββας Ζαµανίδης 

 

 

2. Για την ∆ΕΥΑ Εορδαίας  ……….……………………………… 

Σάββας Ζαµανίδης 

Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για υ̟ογραφή σχετικής σύµβασης. 

        Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.244 /2018 
…………………………………………………………………………… 

 
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 

                          Ο ∆ήµαρχος                                   Τα Μέλη 
                    Σάββας Ζαµανίδης    
 

 1  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2  Καίδης Απόστολος 

 3  Κατσίδης Ευστάθιος 

 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 9 Κάλφας Γεώργιος 

     10 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 11 Χαιτίδης Γεώργιος 

 12 Κύρκα Μαρία  

 13 Αριστερίδης Ιωάννης 

 14 Παπαοικονόµου Παντελής 
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 15 Τσολακίδης Ισαάκ 

               Πτολεµαΐδα 16 Ανδρεάδης Κων/νος 

     Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού          17 Ασπράγκαθος Ιωάννης 

             Συµβουλίου   18 Μπίγγας Στέφανος 

 19 Καραίσκος Γεώργιος       

 20 Μίχος Κωνσταντίνος         

 21 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

  Παντελής Πα̟αοικονόµου           22. Χολµπα Αντωνία 
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