
 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ         Αριθμ. Απόφ. 322/2019 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 20ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
  Στην  Πτολεμαΐδα   σήμερα  20-12-2019  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  17:00 
μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά  την  υπ. 
αριθμ.  26451/16-12-2019 πρόσκληση του  Προέδρου  κ. Ιωάννη Χαρακτσή  η 
οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον 
κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 στην 
οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα: 
………………………………………………………………………………………… 
Έγκριση σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΕ  
για την συμμετοχή στο πρόγραμμα  στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Δυτική Μακεδονία» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και υποβολή 
πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δράσεις 
Προστασίας των υδάτων της ΔΕΥΑ Εορδαίας», στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του προγράμματος αυτού, 
αναφορικά με τη «Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων 
σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας / 
Δράσεις προστασίας των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα» στα πλαίσια της υπ’ αρ. 
πρωτ. 2863/11-09-2019 Πρόσκλησης 105 και υπογραφή προγραμματικής 
Σύμβασης με το Δήμο Εορδαίας για την διάθεση τεχνικού προσωπικού. 
…………………………………………………………………………………………. 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ        
1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης Δημήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης Δημήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης Δημήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Αντωνιάδης Κυριάκος 
11. Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά 
15. Μίχος Κωνσταντίνος 

 
1. Μωυσιάδης Στυλιανός  
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16. Σίσσιος Μιχάλης 
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
18. Δίκας Ιωάννης 
19. Τσάγια Ειρήνη 
20. Τραχανάς Δημήτρης 
21. Μπίγγας Στέφανος 
22. Κωτσίδης Στέφανος 
23. Κοκκινίδης Ευστάθιος 
24. Μαυρίδου Μάρθα 
25. Σολαχίδου Βασιλική 
26. Τουρτούρης Αθανάσιος 
27. Καραβασίλης Ιωάννης 
28. Σπόντης Δημήτριος 
29. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
30. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
31. Χόλμπα Αντωνία 
32. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

  
O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών    
……………………………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Φούφα ,Άγιος 
Χριστόφορος,  Γαλάτειας, Φούφα, Εμπόριο ,Ανατολικό καθώς και ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας Πτολεμαΐδας , προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση . 
…………………………………………………………………………………………… 
Αποχωρεί η  ΔΣ Τσάγια Ειρήνη 
………………………………………………………………………………………… 
Αποχωρεί η ΔΣ Αθηνά Τερζοπούλου. 
…………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Δημοτικό Σύμβουλο και 
πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑΕ κ. Δημήτρη Τσεχελίδη  ο οποίος εισηγούμενος το 
παραπάνω θέμα  ημερήσιας ανέφερε τα παρακάτω : 

  Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας καλεί, με την υπ. αριθ. πρωτ. 2863/11-
09-2019 Πρόσκληση 105, με τίτλο «Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των 
υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της 
Περιφέρειας / Δράσεις προστασίας των υδάτων που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα», τους δυνητικούς 
δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων Πράξεων προς ένταξη και 
χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας 2014-2020 «Δυτική Μακεδονία» που αφορούν τις δράσεις 
καθορισμού και οριοθέτησης ζωνών ή/και μέτρων προστασίας σημείων 
υδροληψίας ύδατος, που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια 
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υδατικά συστήματα, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Διαφύλαξη και 
προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων».  

  Η παρούσα πρόσκληση περιλαμβάνει δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης των 
υδατικών πόρων της ΠΔΜ σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 
κεκτημένου της Ένωσης (Οδηγία 2000/60), μέσω της υλοποίησης των δράσεων 
που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού 
Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας. 

Ειδικότερα αφορά τις δράσεις προστασίας των υδάτων που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει δράσεις καθορισμού 
και οριοθέτησης ζωνών ή/και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος, 
που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα. 

  Η δράση αποτελεί την εφαρμογή του Μέτρου Μ09Β0401 που περιλαμβάνεται 
στην 1η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής 
Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09) (ΦΕΚ 
4676/Β/29-12-2017), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 

  Η ΔΕΥΑ μας ανήκει στους δυνητικούς δικαιούχους της ως άνω πρόσκλησης, 
δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες ύδρευσης ανήκουν σε αυτήν σύμφωνα με το 
καταστατικό και τον εγκεκριμένο ΟΕΥ της.  

  Η υλοποίηση της Πράξης, στο πλαίσιο της ως άνω Πρόκλησης, θα συμβάλει 
στην ολοκληρωμένη προστασία και ορθολογική διαχείριση των υπόγειων 
υδατικών συστημάτων του Δήμου μέσω δράσεων καθορισμού και οριοθέτησης 
ζωνών ή/και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος.. 

      Προκειμένου η Πράξη να υλοποιηθεί, κρίνεται σκόπιμο και απαραίτητο να 
υποβάλλουμε πρόταση στο πλαίσιο της προαναφερόμενης Πρόσκλησης. Η 
προτεινόμενη Πράξη μας με τίτλο «Δράσεις Προστασίας των υδάτων της ΔΕΥΑ 
Εορδαίας» θα περιλαμβάνει δράσεις καθορισμού και οριοθέτησης ζωνών ή/και 
μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος, από υπόγεια υδατικά 
συστήματα για την περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου μας. 

Επίσης, η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης κρίνεται αναγκαία για να 
μπορέσει να ενταχθεί και να υλοποιηθεί το παραπάνω αναφερόμενο έργο στο 
Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο 
«Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο 
διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας / Δράσεις προστασίας των 
υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά 
συστήματα», λόγω του γεγονότος ότι η ΔΕΥΑ δεν διαθέτει το κατάλληλο τεχνικό 
προσωπικό μηχανικών Π.Ε. ενώ ο Δήμος το διαθέτει και μπορεί να δανείσει 
τέσσερις (4) μηχανικούς Π.Ε., με σκοπό την υλοποίηση της πράξης σύμφωνα με 
το Ν 3852/2010 . 

Το Διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΕ με την 149 /2019 ΑΔΣ αποφάσισε τη 
σύναψη προγραμματικής σύμβασης σχέδιο της οποίας   θέτω υπόψη του 
συμβουλίου  για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
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                                                    Αριθμ. Απόφ.322/2019  

 

Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω και έχοντας υπόψη την υπ. αρ. πρωτ. 2863/11-
09-2019 Πρόσκληση 105 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το Ν.3852/2010, 
το Ν.4555/2018, το Ν.4412/2016 και την λοιπή σχετική νομοθεσία , καθώς και 
την 149/19 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΕ  

 

                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

 

 1. Εγκρίνει τη συμμετοχή της ΔΕΥΑ Εορδαίας στο Πρόγραμμα «Δυτική 
Μακεδονία» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Δράσεις βελτίωσης 
διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών 
απορροής της Περιφέρειας / Δράσεις προστασίας των υδάτων που 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα». 

2. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης 
μας «Δράσεις Προστασίας των υδάτων της ΔΕΥΑ Εορδαίας» στο 
Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» στον Άξονα Προτεραιότητας «Διαφύλαξη και 
προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» 
του προγράμματος αυτού, αναφορικά με τη «Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης 
των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της 
Περιφέρειας / Δράσεις προστασίας των υδάτων που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα» στο πλαίσιο της υπ’ 
αρ. πρωτ. 2863/11-09-2019 Πρόσκλησης 105 της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας. 

3. Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο, για την 
διάθεση κατάλληλου προσωπικού της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου προς τη 
ΔΕΥΑΕ, για την υλοποίηση της πράξης «Δράσεις Προστασίας των υδάτων της 
ΔΕΥΑ Εορδαίας». 

Ορίζει εκπροσώπους του Δήμου στην Κοινή επιτροπή παρακολούθηση της 
σύμβασης τον ΔΣ Αντωνιάδη Κυριάκο με αναπληρωτή τον Λόφτσαλη 
Αναστάσιο. 

4. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

 

5. Εγκρίνει το σχέδιο προγραμματικής Σύμβασης  το περιεχόμενο της οποίας 
έχει ως εξής : 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ {ή ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ1 
(Άρθρο 222 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. -Άρθρο 99 Ν. 3852/2010) 
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Στην Πτολεμαΐδα, σήμερα .../.../2019 ημέρα .. , οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι: 
1. Ο Δήμος Εορδαίας που εδρεύει στη Πτολεμαΐδα και εκπροσωπείται κατά 
νόμο από τον Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, Δήμαρχο Εορδαίας σύμφωνα με την 
απόφαση του  
με αριθμό  ... /2019, η οποία εκδόθηκε με την αυξημένη πλειοψηφία που 
προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (1“· συμβαλλόμενος) 
2. Η Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα και εκπροσωπείται κατά 
το νόμο από τον Τσεχελίδη Δημήτριο, πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., σύμφωνα με την 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας με αριθμό 223/2019, η οποία 
εκδόθηκε με την αυξημένη πλειοψηφία που προβλέπεται από τις σχετικές 
διατάξεις (2ος συμβαλλόμενος - κύριος του έργου). 
Στην Πτολεμαΐδα, σήμερα ....... / ......................... / 2019, ημέρα , οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι : 
Α. Ο Δήμος Εορδαίας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Παναγιώτη Ν. 
Πλακεντά, 
Β. Η Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δημήτριο 
Τσεχελίδη, 
Έχοντας υπόψη: 
1) Το Ν.3582/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 
της αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 99, 205 και 206 αυτού. 
2) Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3) Το γεγονός ότι είναι κοινή εκτίμηση τόσο του Δήμου Εορδαίας όσο και της 
Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας ότι είναι αναγκαίο να συνενώσουν τις δυνάμεις τους για την 
υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Δράσεις Προστασίας των υδάτων της ΔΕΥΑ 
Εορδαίας» στην Πρόσκληση «Δυτική Μακεδονία» της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας στον Άξονα Προτεραιότητας «Διαφύλαξη και προστασία του 
περιβάλλοντος και 
Το υπόδειγμα αφορά στην περίπτωση που ένας μικρός παρότι διαθέτει 
συγκροτημένη τεχνική υπηρεσία δεν διαθέτει την αναγκαία στελέχωση για την 
επίβλεψη του συγκεκριμένου υποέργου της  
I - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 1 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Προγράμματος αυτού 
αναφορικά με τη «Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων 
σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας / 
Δράσεις προστασίας των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα» στα πλαίσια της υπ'αρ. πρωτ. 
2863/11-09-2019, Πρόσκλησης 105. 
4) Την αριθμ .. /2019 απόφαση του Δήμου Εορδαίας, με την οποία εγκρίνεται η 
σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής (ή Διαβαθμιδικής) Συνεργασίας με την 
Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης «Δράσεις 
Προστασίας των υδάτων της ΔΕΥΑ Εορδαίας». 
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5) Την αριθμ .. /2019 απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας, με την οποία εγκρίνεται η 
σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής {ή Διαβαθμιδικής συνεργασίας με τη Δ.Ε.Υ.Α. 
Εορδαίας για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης «Δράσεις Προστασίας 
των υδάτων της ΔΕΥΑ Εορδαίας», συμφωνούν, συνομολογούν και 
συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Η Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της 
επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας της 
πράξης (έργο) με τίτλο : «Δράσεις Προστασίας των υδάτων της ΔΕΥΑ 
Εορδαίας». Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτει την αναγκαία για την 
επίβλεψη του έργου στελέχωση της Τεχνικής του Υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό 
απευθύνθηκε στο Δήμο Εορδαίας, ο οποίος διαθέτει την απαιτούμενη 
στελέχωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και είναι σε θέση να 
υποστηρίξει τη Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας με τη διάθεση τεχνικού προσωπικού στην 
υλοποίηση της εν λόγω συγχρηματοδοτούμενης πράξης.2 

 
ΑΡΘΡΟ 1 
 
Σκοπός - Αντικείμενο της σύμβασης 
Ο Δήμος Εορδαίας (./ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης) και η Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας 
συνάπτουν μεταξύ τους την παρούσα Σύμβαση Διαδημοτικής (Διαβαθμιδικής 
Συνεργασίας με την οποία διατίθεται τεχνικό προσωπικό για την υλοποίηση της 
πράξης «Δράσεις Προστασίας των υδάτων της ΔΕΥΑ Εορδαίας» με σκοπό την 
ενίσχυση της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας 
ώστε να επιβλέψει με επάρκεια την πορεία υλοποίησης της ως άνω πράξης με 
στόχο την όσο το δυνατόν αρτιότερη και πληρέστερη υλοποίησή του. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
 
Διαδικασία υλοποίησης της Σύμβασης Διαδημοτικής (ή Διαβαθμιδικής) 
Συνεργασίας 
2.1 Διάθεση τεχνικού προσωπικού 
Με την παρούσα Σύμβαση, ο Δήμος Εορδαίας, διαθέτει προσωπικό της 
(στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας), προκειμένου να υποστηρίξουν την Τεχνική 
υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας στην ανάθεση και υλοποίηση της πράξης 
«Δράσεις Προστασίας των υδάτων της ΔΕΥΑ Εορδαίας». Το προσωπικό αυτό 
ορίζεται στον πίνακα του παραρτήματος I της παρούσας, ο οποίος υπογράφεται 
από τον Δήμαρχο. Το προσωπικό που διατίθεται στη Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας 
υπάγεται διοικητικά μόνο ως προς την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων 
του στον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας για τη 
διάρκεια ανάθεσης και επίβλεψης της σύμβασης της παραπάνω πράξης. Ο 
προϊστάμενος της υπηρεσίας του Δήμου στην οποία υπηρετούν τα στελέχη που 
διατίθενται στη Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας συνεχίζει να έχει 
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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 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
την ευθύνη έγκρισης των αδειών των διατιθέμενων στελεχών. Αντίθετα οι 
εντολές μετακίνησης για την άσκηση των καθηκόντων επίβλεψης της εν λόγω 
πράξης, εγκρίνονται και από τα όργανα της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας τον οποίο και 
βαρύνουν. 
Τα στελέχη που ορίζονται στο συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος δύναται να 
αντικατασταθούν από αντίστοιχης ειδικότητας στελέχη του Δήμου, όταν 
διαπιστώνεται από τον Δήμαρχο έκτακτη επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη. 
2.2. Υποχρεώσεις συμβαλλόμενων. 
2.2.1 Η Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας (κύριος του έργου), με την ένταξη της πράξης στο 
πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 
αναλαμβάνει να λειτουργεί ως δικαιούχος έναντι της αρμόδιας αρχής 
διαχείρισης, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις που ορίζονται στους όρους 
χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης της πράξης καθώς και στο ΣΔΕ της 
περιόδου 2014 - 2020. Η λειτουργία της αναθέτουσας/προϊσταμένης αρχής 
γίνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας (κύριο του έργου) οι υπηρεσίες του οποίου 
ασκούν τόσο το ρόλο της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας όσο και της 
οικονομικής διαχείρισης της πράξης. Η Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας ορίζει τον υπεύθυνο 
του έργου, ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης της υλοποίησης 
της πράξης καθώς και της υποβολής αναφορών στην αρμόδια αρχή διαχείρισης. 
Όργανα της αναθέτουσας αρχής είναι τα αρμόδια όργανα της Δ.Ε.Υ.Α. 
Εορδαίας (κυρίου του έργου). Η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. 
Εορδαίας οφείλει να διαθέσει στο προσωπικό που της διατίθεται τα κατάλληλα 
μέσα (χώρους, γραφεία, εξοπλισμό κλπ) που είναι αναγκαία για την άσκηση των 
καθηκόντων που τους αναθέτει στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης. 
2.2.2 Ο Δήμος Εορδαίας αναλαμβάνει να διαθέσει τέσσερα (4) στελέχη Π.Ε. με 
κατάλληλες ειδικότητες προκειμένου να συνδράμουν με αποτελεσματικό τρόπο 
στην επίβλεψη της πράξης «Δράσεις Προστασίας των υδάτων της ΔΕΥΑ 
Εορδαίας» για όσο χρόνο διαρκεί η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης 
εκτέλεσης3. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
 
Χρονική διάρκεια της σύμβασης 
Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και 
την οριστική παραλαβή του/ων υποέργου/ων που αναφέρονται στο άρθρο 
2.Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι η διάρκεια της παρούσας θα ανέλθει στους 18 
μήνες από την σύναψή της 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
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Όργανο Παρακολούθησης της σύμβασης 
Ως όργανο παρακολούθησης της σύμβασης, ορίζεται Επιτροπή, η οποία 
απαρτίζεται από έναν 
εκπρόσωπο κάθε συμβαλλόμενου μέρους, με τους αναπληρωτές τους που 
ορίζονται ως ακολούθως: 
Α) Για το Δήμο Εορδαίας: 
Ο/Η ............... , Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον ........................  
Β) Για τη Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας: 
3 Διαμορφώνεται κατά περίπτωση 
3 νάπτφ · εργασία - Αλληλεγγύη 
0/Η 
, Δημοτικός/ή Σύμβουλος με        αναπληρωτή/ρια τον/την 
Σκοπός του οργάνου παρακολούθησης (Επιτροπής) είναι: 
• Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν 

για την εφαρμογή των όρων της σύμβασης. 
• Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την 
ερμηνεία και εφαρμογή της. 
• Η παρακολούθηση υλοποίησης και η πιστοποίηση γεγονότων και 

καταστάσεων που αφορούν την πορεία της. 
• Ο/Η εκπρόσωπος του δήμου Εορδαίας ορίζεται υπεύθυνος για την 

εκπροσώπηση του οργάνου έναντι τρίτων 
 
ΑΡΘΡΟ 5 
 
Τροποποιήσεις - Λοιπές ρυθμίσεις 
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης διαδημοτικής (ή 
διαβαθμιδικήζ) συνεργασίας πραγματοποιείται μετά από απόφαση των 
αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών. 
Τυχόν λειτουργικές δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση της παρούσας 
Σύμβασης που θα απαιτηθούν, θα καλύπτονται από τον ήδη εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας. 
ΑΡΘΡΟ 6 
Καταγγελία της σύμβασης 
Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν 
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος 
μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. 
Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό 
της υπογράφεται ως ακολούθως σε δύο αντίτυπα (2) από τα οποία έκαστος των 
συμβαλλομένων θα λάβει ένα (1). 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

1. Για το Δήμο Εορδαίας 
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      2. Για τη Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 
Πίνακας Στελεχών του Δήμου Εορδαίας, που διατίθενται στο Φορέα 
Υλοποίησης για την Υλοποίηση της παρούσας. 

Α/Α Ονοματεπώνυμο 
στελέχους 

Ειδικότητα Υπηρεσία 
από την 
οποία 
προέρχεται 

Ρόλος στην 
υλοποίηση της 
Σύμβασης 

     

     

Υπογραφή Δημάρχου 

 

 
Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ  322 /2019 

……………………………………………………………………………………………… 
Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

Ο   Δήμαρχος     Τα   Μέλη 
    Πλακεντάς Παναγιώτης 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης Δημήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης Δημήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης Δημήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Σίσσιος Μιχάλης 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Δίκας Ιωάννης 
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Πτολεμαΐδα 
Ο Πρόεδρος 

Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 

Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς Δημήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος  
Κοκκινίδης Ευστάθιος 
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Τουρτούρης Αθανάσιος 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Παπαχρήστου Αναστάσιος 
Χόλμπα Αντωνία 
Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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