
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 165/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  14ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 27-7-2020 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου έκτακτη / κατεπείγουσα συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 14835/23-7-2020 πρόσκληση του 
Αντιπροέδρου, 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 , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το 
παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..……………………………………… 
Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας- ∆ήµου Εορδαίας-∆ήµου 
Κοζάνης-∆ήµου Σερβίων-∆ήµου Βοΐου µε αντικείµενο την υλοποίηση του έργου: « Υποδοµές για τη στήριξη 
της Επιχειρηµατικότητας στην ΠΕ Κοζάνης  (Β φάση )».  
………………………………………….……………………………………………………………………… 
  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. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
5. ∆ηµήτριος Σπόντης 

2. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
  

6. Αθηνά Τερζοπούλου  
7.Στεφανος Μπίγγας 
…………………………………………………………………………………….……………….………….… 
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 την από 23-
7-2020 εισήγηση στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
Σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. 75490/5-6-2020 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών έργων Περιφ. Ενότητας Κοζάνης το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την 76/2020 Απόφαση του ενέκρινε την σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 
Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας – ∆ήµου Εορδαίας-∆ήµου Κοζάνης- ∆ήµου Σερβίων και ∆ήµου Βοίου για το 
έργο Υποδοµές για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας στην ΠΕ Κοζάνης Β φάση πρ/σµού 2.400,000,00 € 
πλην όµως όπως µας ενηµέρωσε η Αποκεντρωµένη η αρµοδιότητα αυτή περιήλθε στην Οικονοµική Επιτροπή 
σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 9  µε το Ν 4690/2020 Ως εκ τούτου απαιτείται από όλους του συµβαλλόµενους 
∆ήµους απόφαση οικονοµικής επιτροπής. 
Προκειµένου να προχωρήσουµε στην κατασκευή του έργου  του εν λόγω θέµατος θα πρέπει µε σχετικές  
αποφάσεις  των οργάνων της ∆ιοίκησης  των συµβαλλοµένων ∆ήµων  απαιτείται  να  εγκριθεί η 
προγραµµατική Σύµβαση για το έργο  του θέµατος σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Ν. 3852 /2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει να ορισθεί ένας εκπρόσωπος µε τον αναπληρωτή του  από κάθε συµβαλλόµενο 
∆ήµο για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύµβασης αυτής που προτείνονται ο ∆ήµαρχος Παναγιώτης 
Πλακεντάς µε αναπληρωτή τον ∆Σ ∆ηµήτρη Καρακασίδη  και να γνωστοποιηθεί το ποσό µε το οποίο κάθε  
συµβαλλόµενος ∆ήµος προτίθεται να συνεισφέρει  οικονοµικά καθώς και το πρόγραµµα ένταξης 
χρηµατοδότησης του έργου. που είναι της τάξεως  15%  του κόστους των έργων που θα υλοποιηθούν στην 
περιοχή µας  ( Πρ/σµός µελέτης 413.928,00 € ) 62.089,20 €   
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ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Συνεχίζοντας ο Αντιδήµαρχος  έθεσε υπόψη της επιτροπής  το σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης των 
συµβαλλόµενων µερών  και αναφέρθηκε στο ποσό που θα επιβαρυνθεί ο ∆ήµος είναι της τάξης 15%  του 
κόστους των έργων που θα υλοποιηθούν στην περιοχή µας  ( Πρ/σµός µελέτης 413.928,00 € ) 
Η Χρηµατοδότηση θα είναι από τον Τοπικό Πόρο . 
 
   Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 165/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε 
 
1.  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το  
αρ 3 του ν 4623/2019 & το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 4690/20 και ισχύουν. 
2. την από 23-7-2020 εισήγηση του Αντιδηµάρχου 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν  οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας – ∆ήµου 
Εορδαίας – ∆ήµου Κοζάνης- ∆ήµου Σερβίων- ∆ήµου Βοϊου µε αντικείµενο  την υλοποίηση του έργου 
Υποδοµές για τη στήριξη της Επιχειρηµατικότητας στην ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ. 
2. Ορίζει εκπρόσωπο του ∆ήµου µας για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύµβασης  αυτής Τον 
∆ήµαρχο Παναγιώτη Πλακεντά µε αναπληρωτή τον ∆ηµήτρη Καρακασίδη . 
3. Καθορίζει το ποσοστό συνεισφοράς που θα προσφέρει  ο ∆ήµος µας να είναι της τάξης του  15%  επί 
του ποσού 413.928,00 ήτοι 62.089,20 €  για την υλοποίηση του εν λόγω έργου . και η Χρηµατοδότηση θα 
είναι από πιστώσεις του Πόρου. 
4. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης  
5.  Εγκρίνει το Σχέδιο προγραµµατικής το περιεχόµενο της οποίας έχει ως εξής : 
 

 

 
 
 

 
Στην Κοζάνη σήµερα την  ..........................  ...  ................................ ηµέρα ............  ...  ......  .........  οι 

παρακάτω φορείς που θα καλούνται στο εξής '’Συµβαλλόµενοι" : 
1. Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, νόµιµα εκπροσωπούµενη για την 

υπογραφή της παρούσας από τον Περιφερειάρχη κ. Κασαπίδη Γεώργιο. 
2. Ο ∆ήµος Κοζάνης, νόµιµα εκπροσωπούµενο για την υπογραφή της παρούσας από τον ∆ήµαρχο κ. 

Μαλούτα Λάζαρο. 
3. Ο ∆ήµος Εορδαίας, νόµιµα εκπροσωπούµενο για την υπογραφή της παρούσας από τον ∆ήµαρχο κ. 

Πλακεντά Παναγιώτη. 
4. Ο ∆ήµος Σερβιών, νόµιµα εκπροσωπούµενο για την υπογραφή της παρούσας από τον ∆ήµαρχο κ. 

Ελευθερίου Χρήστο. 
5. Ο ∆ήµος Βοΐου, νόµιµα εκπροσωπούµενο για την υπογραφή της παρούσας από τον ∆ήµαρχο κ. Ζευκλή 

Χρηστό. 
Με βάση τις διατάξεις: 

1. Του άρθρου 100 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως οι παρ.Ι.α και 5 

αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 8 παρ.9 και 10 του Ν.4071/2012(ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012). 
2. Του Ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκηση». 
3. Το Ν.4412/2016(Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών(προσαρµογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
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4. Τον οργανισµό της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 
και έχοντας υπόψη: 
 

Ι.Τη µε αριθ .....................  ........................  ............... .....Απόφαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου ∆υτικής Μακεδονίας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραµµατικής Σύµβασης, 

εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ.Περιφερειάρχη για την υπογραφή της καθώς και ο 

ορισµός εκπροσώπων µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Προγραµµατικής Σύµβασης, 

2. Τη µε αριθ ...........  .  .........  ...........  ..  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κοζάνης 

µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραµµατικής Σύµβασης, 

εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ.∆ηµάρχου για την υπογραφή της καθώς και ο ορισµός 

εκπροσώπων µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Προγραµµατικής Σύµβασης. 

3. Τη µε αριθ ...................................  .....  ....  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Εορδαίας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραµµατικής Σύµβασης, εγκρίνονται οι όροι της, 

η εξουσιοδότηση του κ.∆ηµάρχου για την υπογραφή της καθώς και ο ορισµός εκπροσώπων µε τους 

αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης. 

4. Τη µε αριθ ..............................  ...... Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σερβιών 

µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραµµατικής Σύµβασης, 

εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ.∆ηµάρχου για την υπογραφή της καθώς και ο ορισµός 

εκπροσώπων µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Προγραµµατικής Σύµβασης. 

5. Τηµε αριθ ........................  ..  ......  ....  .. Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βοΐου 

µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραµµατικής Σύµβασης, 

εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ.∆ηµάρχου για την υπογραφή της καθώς και ο ορισµός 

εκπροσώπων µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Προγραµµατικής Σύµβασης. 

6. Την µε αριθ. πρωτ .....................  ..............  ...  ..........  ...........  ........  απόφαση έλεγχου 

νοµιµότητας της  ..........  ...........  .....  ..........................  απόφασης του Περιφερειακού 

Συµβουλίου ∆υτικής Μακεδονίας από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου. 
7. Την µε αριθ. πρωτ ................................................  απόφαση έλεγχου νοµιµότητας 

της  .....  ...........  ...........  ...  απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κοζάνης 

από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου. 

8. Την µε αριθ. πρωτ ............... ....� .......  ..  ......  ...  .....  απόφαση έλεγχου νοµιµότητας 

της , ......................................  απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Εορδαίας 

από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου. 

9. Την µε αριθ, πρωτ ...............................  ......  .........  απόφαση έλεγχου νοµιµότητας 

της ... ......  ...  .........................  απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σερβίων 
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από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου. 
10. Την µε αριθ. πρωτ,  ............  ..............  ..............  απόφαση έλεγχου νοµιµότητας 

της ........................................  απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βοΐου από 

την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου. 

 
Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ _________________   _________________  

Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας/ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης σε συνεργασία µε τους ∆ήµους του 
Νοµού Κοζάνης και στο πλαίσιο της βελτίωσης των οδών πρόσβασης σε επιχειρήσεις εντός των ορίων του 
Νοµού Κοζάνης,, αποφάσισαν από κοινού ότι η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας/Περιφερειακής Ενότητας 
Κοζάνης θα χρηµατοδοτήσει και θα κατασκευάσει το έργο: «Υποδοµές για τη στήριξη της 
Επιχειρηµατικότητας στην Π.Ε. Κοζάνης (Β' Φάση)» συνολικού προϋπολογισµού: 2.400.000,00 € µε 
Φ.Π.Α. 
Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας/Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης δια των αρµοδίων οργάνων θα ασκεί 
όλα τα καθήκοντα της Προϊστάµενης Αρχής KOI της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας όπως αυτά προβλέπονται στη 
νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων Έργων. 
Τα ανωτέρω θα υλοποιηθούν όπως ορίζεται στην παρούσα Σύµβαση. Ο κάθε συµβαλλόµενος αναλαµβάνει 

συγκεκριµένο ρόλο όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρούσα. 
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί η υλοποίηση, µε τη συνεργασία των φορέων 
του έργου: «Υποδοµές για τη στήριξη της 
Επιχειρηµατικότητας στην Π.Ε. Κοζάνης (Β' Φάση)» συνολικού προϋπολογισµού: 2.400.000.00 € ιιε Φ.Π.Α. 
Μετά την ολοκλήρωση του έργου, αυτό θα παραδοθεί στους συµβαλλόµενους ∆ήµους. 
Η υλοποίηση του έργου θα ολοκληρωθεί µε την συνεργασία των συµβαλλόµενων φορέων και τους όρους που 
ακολουθούν στα επόµενα άρθρα 
ΑΡΘΡΟ 3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώµατα: 
3.1. Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 
ως Φορέας Υλοποίησης του έργου αναλαµβάνει : 

3.1.1. Να δηµοπρατήσει και να κατασκευάσει το έργο µε την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σε εφαρµογή των εγκεκριµένων και θεωρηµένων µελετών 
που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, προϋπολογισµού: 2.400.000,00 € µε 
Φ.Π.Α.. 

3.1.2. Να εκτελεΙ χρέη Προίσταµένης Αρχής και ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας σύµφωνα µε το Ν. 
4412/2016 διά της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης, 

3.1.3. Να συµµετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης. 
3.2. Οι συµβαλλόµενοι ∆ήµοι αναλαµβάνουν: 
  

3.2.1. Να συµµετέχουν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης. 
3.2.2 Να συµµετέχουν επικουρικά και σε περίπτωση ανάγκης µε την διάθεση µηχανηµάτων και 

προσωπικού στην υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης και µε βάση τις κατευθύνσεις τρς 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, που θα αναλάβει τη 
δηµοπράτηση και την υλοποίηση του έργου. 

3.2.3 Να εκπροσωπηθούν µε εκπρόσωπό τους κατά την ολοκλήρωση του έργου ατη διαδικασία 
Οριστικής Παραλαβής. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
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Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατοµµυρίων τετρακοσϊων χιλιάδων 
(2,400.000,00 € µε Φ.Π.Α.). 
Πηγή χρηµατοδότησης του αντικειµένου της σύµβασης είναι η  ...........................  ...................  µε 
κωδ.; ...................  ....  .........  .......  µε την αριθµ ...................... ... ..............  ..........  απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής Π.∆.Μ. 
Οι συµβαλλόµενοι ∆ήµοι θα συνεισφέρουν µε τα αντίστοιχο ποσά τα οποία αναφέρονται στις αποφάσεις των 
∆ηµοτικών τους Συµβουλίων, 

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
Η πληρωµή του έργου θα γίνει από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 και του N.42S1/2014, 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.), 
 
 

 __________________ ΑΡΘΡΟ 6. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ___________________________  
Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση ισχύει από την υπογραφή της σύµβασης του έργου έως την οριστική 
παραλαβή του έργου. 
ΑΡΘΡΟ 7. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ __________________________  
Ο συνολικός καθαρός χρόνος υλοποίησης του συµβατικού αντικειµένου, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) 
ηµερολογιακές ηµέρες , σύµφωνα µε το άρθρο 4 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων που αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.  
ΑΡΘΡΟ 8. 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 έξι (6) µέλη, ως εξής; 

1. ∆ύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας ∆υτ, Μακεδονίας / Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης µε τους 
αναπληρωτές τους. 

2. Από έναν (1) εκπρόσωπο των συµβαλλόµενων ∆ήµων µε τον αναπληρωτή του. 
Μετά την υπογραφή της σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι φορείς θα κοινοποιήσουν τα οριζόµενα από αυτούς 
µέλη στην Κοινή Επιτροπή. 
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 
συµβαλλόµενων µερών, σχετικής µε την ερµηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρµογής της. 
 
 
Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής είναι ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 
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 εγγράφως. 
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 τακτικό και έκτακτα 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. 
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ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 

Κασαπίδης Γεώργιος 

Περιφερειάρχης 

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 οντικατασταθεί από ένα αναπληρωµατικό. 
Οι λοιπές λεπτοµέρειες που πιθανά θα απαιτηθούν για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα 
καθορισθούν µε αποφάσεις της. 
 

 

 

 

 

 

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. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων 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. 
ΑΡΘΡΟ 11. 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 Για τον ∆ήµο Κοζάνης 

Μακεδονίας 

Μαλούτας Λάζαρος 

∆ήµαρχος 
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Για τον ∆ήµο Εορδαίας 

Πλακεντάς Παναγιώτης 

∆ήµαρχος 

Για τον ∆ήµο Σερβίων 

Ελευθερίου Χρηστός 

∆ήµαρχος 

Για τον ∆ήµο Βοίου 

Ζευκλής Χρήστος 

∆ήµαρχος 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 165/2020. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                         Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

          
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
 2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
 3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
 4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
 5. Αθηνά Τερζοπούλου 
 6. Στέφανος Μπιγγας 
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