
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 280/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  25ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 21-12-2020 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη συνεδρίαση δια περιφοράς, µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, ύστερα από την αρ. πρωτ. 26882/16-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 
του ν 4623/2019 και ισχύει, και κατ’ εφαρµογή:  α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ), β) 
της υπ’αριθµ. 427/77440/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη υποβολής πρότασης στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (ΕΑΠ) 2012-2016 του έργου: « 
Υποστήριξη ωρίµανσης έργων ανάπτυξης του ∆ήµου Εορδαίας ( έτος 2021) προϋπολογισµού 103.169,96 
ευρώ µε ΦΠΑ. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης   
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
8. Κοκκινιδης Ευστάθιος 

  

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών ότι µε το αρ 
40 του ν 4735/2020 η Οικονοµική Επιτροπή έχει ως αρµοδιότητα : «…Αποφασίζει για την υποβολή 
προτάσεων εκ µέρους του ∆ήµου για τη χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραµµάτων και 
αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου 
φορέα. …». Ως εκ τούτου παρακαλούµε για την λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης στο 
Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (ΕΑΠ) 2012-2016 του έργου: « Υποστήριξη ωρίµανσης έργων ανάπτυξης του 
∆ήµου Εορδαίας ( έτος 2021)», προϋπολογισµού 103.169,96 ευρώ µε ΦΠΑ, µε φορέα υλοποίησης την ΑΝΚΟ. 
Το Τεχνικό ∆ελτίο Έργου είναι το εξής: 

«ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.∆.Ε.) 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Πρόγραµµα :  Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 2012-2016  

Χρηµατοδότηση : Τέλος Ανάπτυξης Βιοµηχανικών Περιοχών 

Φορέας στον οποίο κατατίθεται το Τ.∆. :  Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας / ∆/νση Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού  
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Το έργο αφορά σε : 

Μελέτη                                                                                                                      

Κατασκευή – Προµήθεια                                                                                 

Υπηρεσίες - Λειτουργίες - Πρόγραµµα                                                         Χ 

 
Ηµεροµηνία συµπλήρωσης του Τ.∆.Ε. :  07.12.2020 
 

Άξονας 7    :  Ωρίµανση του αναπτυξιακού σχεδιασµού – Τεχνική υποστήριξη και 

δηµοσιοποίηση 

Μέτρο 7.1  : Μελέτες και υπηρεσίες για την ωρίµανση του αναπτυξιακού σχεδιασµού 

Α/Α Έργου  : 

Τίτλος Έργου:   Υποστήριξη ωρίµανσης έργων ανάπτυξης του ∆ήµου Εορδαίας (έτος 2021) 

Προϋπολογισµός (σε €): 103.169,96 € 

 

Περιφέρεια : ∆υτικής Μακεδονίας 
Περιφερειακή Ενότητα : Κοζάνης 

Τόπος υλοποίησης : ∆ήµος Εορδαίας  

 

Προτείνων Φορέας ∆ήµος Εορδαίας 

Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου του Φορέα 

Ονοµατεπώνυµο  Πλακεντάς Παναγιώτης ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Θέση στο Φορέα  ∆ήµαρχος 

∆ιεύθυνση 25ης Μαρτίου 15, 50200 Πτολεµαΐδα 

Τηλ./Fax  24633 50100 / 24633 50150 

 

Φορέας Υλοποίησης  Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ 

Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου του Φορέα 

Ονοµατεπώνυµο  Κασαπίδης Γεώργιος ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Θέση στο Φορέα  Πρόεδρος ∆.Σ. 

 ∆ιεύθυνση Φον Καραγιάννη 1-3, 50131 Κοζάνη 

Τηλ./Fax  24610.24022 / 24610.38628 

 

Στοιχεία του Συντάξαντα το Τ.∆.Ε. (Υπεύθυνος Έργου) 

Ονοµατεπώνυµο  Τσακιρίδης Γιώργος ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Θέση στο Φορέα  ∆/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Πτολεµαίδας 

∆ιεύθυνση 25ης Μαρτίου 15, 50200 Πτολεµαΐδα 

Τηλ./Fax  
24630 27088, 24630 27066 / 24630 27066 

 

Φορέας επίβλεψης µελετών : ∆ΤΥ ∆ήµου Εορδαίας 

Φορέας επίβλεψης κατασκευών : ∆ΤΥ ∆ήµου Εορδαίας 
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Φορέας επίβλεψης προµήθειας εξοπλισµού :  Ø 

Φορέας επίβλεψης Υπηρεσιών / Λειτουργιών / Προγράµµατος : Γραφείο Προγραµµατισµού ∆ήµου 

Εορδαίας 

Φορέας λειτουργίας – διαχείρισης του έργου µετά την ολοκλήρωσή του : ∆ήµος, ∆ΕΥΑ Εορδαίας 

Ένταξη σε µια ολοκληρωµένη λογική (Συµπληρωµατικότητα έργου / προγράµµατος / 
µελέτης) 

Συνέργεια και συνοχή έργων του προγράµµατος 

• Με άλλα Μέτρα          

   

• Με άλλα Έργα         

 
Συνέργεια µε άλλα προγράµµατα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται : 

Κ.Π.Σ. 2007-2013    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 

 

      

Π.Ε.Π. 2007-2013    Π.Ε.Π. 2014-2020  

      

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2007-2013  

   Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020  

      

LEADER    ΑΛΛΟ  

      

ΕΠΑ∆ΥΜ    ……………………………………….….. 
……………………………………………. 

      

Ε.Α.Π. 2007-2011     

             

              Να αναφερθούν : ………………………………………………………… 

Αποτελεί συνέχεια παλαιότερου έργου : ΟΧΙ                 Χ              ΝΑΙ                     

Αν ΝΑΙ 

Πρόγραµµα :     

Τίτλος έργου :    

 

 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 

Τίτλος  Έργου :     Υποστήριξη ωρίµανσης έργων ανάπτυξης ∆ήµου Εορδαίας 
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Σύντοµη περιγραφή του έργου (Φυσικό αντικείµενο έργου) 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο ∆ήµος και η ∆ΕΥΑ Εορδαίας, προκειµένου να επιτελέσει τον υπηρετούµενο από αυτούς 

σκοπό της εξυπηρέτησης των πολιτών του ∆ήµου, απαιτείται να υλοποιεί έργα για την 

κάλυψη των κοινωνικών αναγκών. Για τα έργα, που αποφασίζεται να υλοποιηθούν, 

απαιτείται ειδικότερα η σύνταξη, Φακέλων Έργων, η δροµολόγηση της εκπόνησης των 

προβλεπόµενων σε αυτούς µελετών, η διαρκής επικαιροποίηση των µελετών αυτών µετά την 

ολοκλήρωσή τους για να ικανοποιούνται οι τρέχουσες προβλέψεις της νοµοθεσίας ώστε να 

καθίστανται τα αντίστοιχα έργα εντάξιµα σε προγράµµατα χρηµατοδότησης και στη συνέχεια 

η δηµοπράτηση, επίβλεψη της κατασκευής και η παραλαβή και θέση σε λειτουργία των 

έργων. 

Η Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ είναι ένας φορέας της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, ο οποίος σε συνεργασία µε την ∆ΤΥ του ∆ήµου και τη ∆ΕΥΑ Εορδαίας 

συµβάλει στην ωρίµανση ενός µεγάλου τµήµατος των υλοποιούµενων έργων, µέσω της 

σύνταξης Φακέλων Έργων, εκπόνησης µελετών και διαρκούς επικαιροποίησης υφιστάµενων 

µελετών, ώστε να αποκτήσουν τα αντίστοιχα έργα την απαιτούµενη ωριµότητα για ένταξή 

τους σε προγράµµατα χρηµατοδότησης. 

Εντός των παραπάνω πλαισίων η ΑΝΚΟ σε συνεργασία µε την ∆ΤΥ του ∆ήµου και τη ∆ΕΥΑ 

Εορδαίας προωθεί την υλοποίηση των υπηρεσιών που περιγράφονται στον πίνακα του 

επόµενου κεφαλαίου. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείµενο του παρόντος έργου είναι η υλοποίηση των υπηρεσιών που περιγράφονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

 

 

 

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΊΑΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΑΡΧΙΚΗ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  
ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
 

1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 120.582,00 72.349,20  
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2 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%   

(παρ 8α άρθρου 53 του ν4412/2016) 
18.087,30 10.852,38  

ΣΥΝΟΛΟ 138.669,30 83.201,58  

ΦΠΑ 24% 33.280,63 19.968,38  

ΣΥΝΟΛΟ 171.949,93 103.169,96  

 

Επισηµαίνεται ότι: 

1. Το παραπάνω φυσικό αντικείµενο θα διαµορφωθεί τελικά κατά τη φάση υλοποίησης του 

έργου, ανάλογα µε τις έγγραφες εντολές της ∆ΤΥ του ∆ήµου και τη ∆ΕΥΑ Εορδαίας και 

ενδεικτικά µπορεί να συνίσταται σε επικαιροποίηση µελέτης, σύνταξη φακέλου έγκρισης, 

σύνταξη φακέλου δηµόσιας σύµβασης, υποστήριξη εν γένει των Τεχνικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου και της ∆ΕΥΑ. 

2. Οι παραπάνω υπηρεσίες θα ολοκληρώνονται από την ΑΝΚΟ σύµφωνα µε τις 

προτεραιότητες που θα τίθενται από το ∆ήµο και τη ∆ΕΥΑ Εορδαίας. 

3. Οι τυχόν Φάκελοι Έργων που θα απαιτηθεί να συνταχθούν, θα συντάσσονται σύµφωνα 

µε τις προδιαγραφές φακέλων ∆ηµόσιας Σύµβασης Μελέτης ή Τεχνικής Υπηρεσίας που 

προβλέπονται στην παρ. 8α σηµεία Α1 έως Α4 του άρθρου 45 του Ν.4412/2016, τα 

περιεχόµενα των οποίων παρατίθενται ακολούθως: 

3.1. Τεκµηρίωση της σκοπιµότητας υλοποίησης του αντικειµένου της σύµβασης σε σχέση 

και µε την προϋπολογιζόµενη συνολική δαπάνη που θα απαιτηθεί. 

3.2. Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων του έργου. Το περιεχόµενο του τεύχους αποτελείται 

κυρίως από την τεχνική περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης µε τα κύρια 

λειτουργικά του χαρακτηριστικά, αναφορά στα διαθέσιµα στοιχεία και προηγούµενες 

µελέτες που σχετίζονται µε την υπό ανάθεση µελέτη ή υπηρεσία, αναφορά στις 

τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες του έργου και της ευρύτερης περιοχής και 

ιδίως στις υφιστάµενες περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και άλλες δεσµεύσεις ως 

προς το σχεδιασµό του έργου, τις διαθέσιµες υποστηρικτικές µελέτες (γεωλογικές, 

γεωτεχνικές κ.λπ.) που απαιτούνται για την προώθηση της µελέτης και ποσοτικά 

στοιχεία φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, που κατά την εκτίµηση του κυρίου του 

έργου απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου και χρησιµοποιούνται για τον 

υπολογισµό των προεκτιµώµενων µελετών. 

3.3.  Πρόγραµµα εκπόνησης των απαιτούµενων µελετών και παροχής των απαιτούµενων 

υπηρεσιών για την ολοκλήρωση του αντικειµένου και το προτεινόµενο 

χρονοδιάγραµµα. 

3.4. Προεκτιµώµενη αµοιβή της σύµβασης και τεκµηρίωσή της, σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στην παρ. 8 του άρθρου 53, καθώς και προεκτίµηση της δαπάνης 

κατασκευής του έργου. 
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4. Στο Παράρτηµα του παρόντος Τεχνικού ∆ελτίου παρατίθεται ο τρόπος υπολογισµού του 

αρχικού ποσού σύµφωνα µε την αντίστοιχη προεκτιµώµενη απασχόληση σε ισοδύναµο 

χρόνο µηχανικού, βάσει του άρθρου ΓΕΝ.4 του ως άνω κανονισµού. 

5. Το τελικό ποσό της παραπάνω υπηρεσίας θα υπολογισθεί ανάλογα, µε τον πραγµατικό 

χρόνο απασχόλησης, οπότε και θα γίνει και αντίστοιχη τροποποίηση του φυσικού και 

οικονοµικού αντικειµένου του Τεχνικού ∆ελτίου Έργου. 

6. Το ποσό των απροβλέπτων ύψους 10.852,38 € πλέον ΦΠΑ που τίθεται ως ποσοστό 15% 

επί του αρχικού συµβατικού ποσού, τίθεται στα πλαίσια αντίστοιχων προβλέψεων στην 

παρ. 8α του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη 

χρηµατοδότηση υπηρεσιών παρεµφερούς φυσικού αντικειµένου και σκοπού του 

παραπάνω πίνακα. 

 

Στόχοι και τεκµηρίωση σκοπιµότητας  

 

Αύξηση της αποτελεσµατικότητας της ∆ιοίκησης. 

 

Είδος επέµβασης:  

    

  Νέο έργο / Εγκατάσταση  ∆ιαµόρφωση – Ανάπλαση 

     

  Βελτίωση – Επέκταση  Εκσυγχρονισµός 

     

  Αναστύλωση Χ Τεχνική Στήριξη 

     

  Μελέτη  Εξοπλισµός 

     

  Έντυπα – Προβολή - Προώθηση  Άλλο (να αναφερθεί) 

    Παροχή υπηρεσιών  
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Προβλήµατα που πρέπει να επιλυθούν για την υλοποίηση του έργου 

- Θεσµικά :  (π.χ. σύσταση νοµικού προσώπου, µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων κ.λ.π.)   

ΟΧΙ 

- Τεχνικά :   (π.χ. εγκρίσεις κ.λπ.)     ΟΧΙ           

- Απαλλοτριώσεις :   ΟΧΙ                                  

 

Στοιχεία Ετοιµότητας - Ωριµότητας υλοποίησης του Έργου 

 

Στοιχεία                           
Ετοιµότητας 
/Ωριµότητας 

Απαιτείται ∆ιαθέσιµη Υπό 
εκπόνηση 

Υπό εξέλιξη 
Παρατηρήσεις 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μελέτη σκοπιµότητας - 
βιωσιµότητας 

 Χ     

Σύσταση φορέα 
διαχείρισης  

 Χ     

Υποστηρικτικές µελέτες  Χ     

Φάκελος 
Περιβαλλοντικού 
Προελέγχου (εφόσον 
απαιτείται) 

      

Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 

 Χ     

Έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων 

 Χ     

Προµελέτη  Χ     

Οριστική µελέτη & Τεύχη 
δηµοπράτησης-
προϋπολογισµός  

 Χ     

Άδειες 

 Οικοδοµική 

 Άλλη 

 Χ     

Οικόπεδο - Ιδιοκτησία  Χ     

Άλλο       

Άλλο       
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Προεκτιµώµενο κόστος έργου κατά οµοειδείς οµάδες δαπανών 

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 

ΣΕ € 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ  

& ΚΟΣΤΟΣ 2017 2018 2019 2020 2021 ΠΟΣΟ 

ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

ΜΕΛΕΤΕΣ         51.584,98 51.584,98 103.169,96 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

           

 Έργα υποδοµής            

 Έργα περιβάλλ. χώρου            

 Κτιριακά            

 Εξοπλισµός            

 Εγκαταστάσεις            

 Άλλα            

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ            

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ            

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ            

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ            

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  
      51.584,98 51.584,98 103.169,96 

Συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  
 
ΣΗΜ. :  Ο πίνακας περιλαµβάνει το συνολικό ποσό, ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησης. 

 

Χρηµατοδότηση / Συγχρηµατοδότηση                         Σε € 

Πρόγραµµα : Τέλος Ανάπτυξης Ποσό :  103.169,96 

Πρόγραµµα : Ποσό : ∅ 

Πρόγραµµα : Ποσό : ∅ 

ΣΥΝΟΛΟ 103.169,96 
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ΠΙΝΑΚΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ 
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ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ (ΕΤΟΣ 2021)

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΙΚΗ 
ΥΠΟΛΟ- 
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ

1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 120.582,00 72.349,20

2 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%  (παρ 8α άρθρου 53 του ν4412/2016) 18.087,30 10.852,38

ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 138.669,30 83.201,58

ΦΠΑ 24% 33.280,63 19.968,38

ΣΥΝΟΛΟ 171.949,93 103.169,96
 

 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 330/ENL

Παράµετροι

Συντελεστής τιµαριθµικής τκ (2020) 1,227

Ηµερήσια αποζηµίωση (10 έως 20 έτη εµπειρίας) Ε 450,0

Ηµέρες απασχόλησης Η 218

Αµοιβή

Α = τκ x Ε x Η 120.582,00

ΣΥΝΟΛΟ 120.582,00

ΦΠΑ 24% 28.939,68

ΣΥΝΟΛΟ 149.521,67

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
(Ν4412/2016, ΓΕΝ.4Β)
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Όροι Σχέσεων µεταξύ Προτείνοντα Φορέα και  
Φορέα Υλοποίησης 

 

∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις του Προτείνοντα Φορέα (∆ήµος Εορδαίας) και του Φορέα Υλοποίησης 

(Φ.Υ.) (Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ  

1.1. Ο ∆ήµος Εορδαίας αναλαµβάνει : 

1.1.1. Να εποπτεύει, µε προσωπικό του, την παρακολούθηση εφαρµογής του Τεχνικού ∆ελτίου 

Έργου (Τ.∆.Ε.),   πέρα από την εν γένει εποπτεία που ασκεί στα θέµατα αρµοδιότητάς 

του. 

1.1.2. Να κοινοποιήσει το παρόν Τεχνικό ∆ελτίο Έργου (Τ.∆.Ε.)  στο Γραφείο 

Προγραµµατισµού ∆ήµου Εορδαίας, που θα αναλάβει την παρακολούθηση, έλεγχο, 

έγκριση και τελική θεώρηση των υπηρεσιών. 

1.1.3. Να  διευκολύνει  το  επιστηµονικό  προσωπικό   που   θα απασχοληθεί   για   την 

υλοποίηση του αντικειµένου του Τ.∆.Ε., στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων 

και πληροφοριών. 

1.1.4. Να  προβαίνει   στις   αναγκαίες   ενέργειες   στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων, παίρνοντας 

υπόψη τις σχετικές εισηγήσεις - προτάσεις της ΑΝΚΟ, µε σκοπό την  διευκόλυνση της 

πορείας του έργου. 

1.1.5. Nα µεριµνά για τη διασφάλιση των αναγκαίων πόρων και την οµαλή ροή των 

χρηµατοδοτήσεων. 

1.2. Η ΑΝΚΟ αναλαµβάνει : 

1.2.1. Την υλοποίηση του έργου που περιλαµβάνεται στο παρόν Τεχνικό ∆ελτίο Έργου  

(Τ.∆.Ε.). 

1.2.2. Την  απασχόληση  επιστηµονικού προσωπικού µε τα απαραίτητα προσόντα, 

προκειµένου να  διασφαλισθεί η αρτιότητα του έργου. 

1.2.3. Να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της µε εχεµύθεια. 

Όλα τα παραδοτέα από την ΑΝΚΟ θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. 
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Πρόγραµµα πληρωµών 

• Με την ένταξη του έργου στο ΕΑΠ ∆ήµου Εορδαίας 2012-2016 καταβάλλεται στην ΑΝΚΟ ποσό 

δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (12.300,00 €)  πλέον Φ.Π.Α., σαν  προκαταβολή. 

• Με την τµηµατική υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου και την πιστοποίηση αυτού µε την 

υπογραφή του αναγκαίου προς τούτο Πινακίου και Πρακτικού (Πιστοποίηση), καταβάλλονται οι 

επόµενες χρηµατοδοτήσεις µέχρι και την αποπληρωµή. 

Αντισυµβατική συµπεριφορά - συνέπειες 

3.1. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους  αυτού του Τ.∆.Ε.  που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις 

ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου και της καλής πίστης από τον Προτείνοντα Φορέα ή τον 

Φορέα Υλοποίησης, παρέχει στο άλλο µέρος το δικαίωµα να καταγγείλει τη συνεργασία και  να 

αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζηµιά του. 

3.2. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση του φυσικού αντικειµένου που 

αναλαµβάνει η ΑΝΚΟ, πάνω από 30 εργάσιµες µέρες από τους  χρόνους  που  τέθηκαν  

συνολικά, είναι δυνατόν να ζητηθεί από αυτήν να καταβάλλει για κάθε ηµέρα πρόσθετης 

καθυστέρησης και µέχρι 20 ηµέρες συνολικά, ποινική ρήτρα ίση µε το ένα χιλιοστό του 

εγκεκριµένου ποσού και µέχρι συνολικού ποσού που αντιστοιχεί ποσοστιαία στο 2% αυτού. 

3.3. Αντίστοιχα, ο Προτείνων Φορέας που έχει την ευθύνη της οµαλής ροής της χρηµατοδότησης, 

οφείλει  να  προβαίνει  άµεσα  και ανελλιπώς στις αναγκαίες ενέργειες και να λαµβάνει τις 

αναγκαίες αποφάσεις.  

Παροµοίως καθυστέρηση πληρωµής 30 ηµερών µετά την έγκριση πληρωµής όπως προβλέπεται 

στο Τ.∆.Ε., αποτελεί αιτία για αναστολή των εργασιών και καταβολή τόκων υπερηµερίας, 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα, µε ηµεροµηνία έναρξης 60 ηµέρες µετά την  εγκριτική απόφαση 

πληρωµής. 

Κατά την περίπτωση αυτή χορηγείται, αυτοδίκαια, ισόχρονη παράταση στην υλοποίηση του 

φυσικού αντικειµένου του Τ.∆.Ε. 

3.4. Ο Προτείνων Φορέας αποφαίνεται, κατόπιν σχετικής αίτησης της ΑΝΚΟ, για την αναγνώριση 

αποζηµίωσης για τυχόν θετικές ζηµιές, µη οφειλόµενες σε δική της υπαιτιότητα. 

3.5. Σε περίπτωση καταγγελίας της συνεργασίας, η ΑΝΚΟ είναι υποχρεωµένη να παραδώσει όλα τα 

στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν στο αντικείµενο που έχει αναλάβει. 

 Ταυτόχρονα ο Προτείνων Φορέας έχει την ευθύνη διασφάλισης καταβολής των αναγκαίων πόρων 

που αντιστοιχούν στις υπηρεσίες που προσέφερε ο Φορέας Υλοποίησης, συµψηφίζοντας µε τα 

ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί. 

3.6. Η διαδικασία καταγγελίας της συνεργασίας προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του Φορέα 

Υλοποίησης ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν µπορεί 

να υπερβαίνει τις 20 ηµέρες από την παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησης. 

ΑΔΑ: 60Ο8ΩΡ6-Ν6Λ



Επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά µεταξύ του Προτείνοντα Φορέα και του Φορέα Υλοποίησης που αφορά στην 

εκτέλεση  και ερµηνεία  των όρων του Τ.∆.Ε. και που δεν θα διευθετείται στο πλαίσιο της µεταξύ 

τους συνεργασίας, θα επιλύεται από τα ∆ικαστήρια Κοζάνης, αρµόδιου βαθµού και 

δικαιοδοσίας. 

Τελικές διατάξεις 

5.1. Καµία ουσιαστική τροποποίηση του Τ.∆.Ε. δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται 

από  εκπροσώπους των  δύο µερών. 

5.1. Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε  µέρος ή η ανοχή  

καταστάσεων αντίθετων προς τα προβλεπόµενα, καθώς και η καθυστέρηση  στη λήψη των 

προβλεπόµενων αποφάσεων ή στην υλοποίηση ενεργειών από οποιοδήποτε µέρος, δεν µπορεί 

να θεωρηθεί ως παραίτηση του άλλου µέρους από δικαίωµα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις του 

ή αναγνώριση δικαιωµάτων, στο άλλο µέρος, που δεν αναγνωρίζονται από το παρόν.» 

 
  Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά 
  Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά.  
 

Αριθµ. Απόφ.280/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2.το  Τ.∆.Ε  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (ΕΑΠ) 2012-2016 του έργου: « 
Υποστήριξη ωρίµανσης έργων ανάπτυξης του ∆ήµου Εορδαίας ( έτος 2021)», προϋπολογισµού 103.169,96 
ευρώ µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 280/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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