
 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 246/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  29ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 27-8-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, διεξήχθη δια περιφοράς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τακτική συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 17938/23-8-2021 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 και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της ΚΥΑ 
∆1α/ΓΠ οικ 51684/20-8-2021 ( ΦΕΚ3899/21-8-2021 τ.Β) , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το 
παρακάτω θέµα 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 Β’) προϋπολογισµού 101.560,58 
ευρώ µε ΦΠΑ. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω e-mail) 
τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτρης Καρακασίδης  
5. Στέφανος Μπίγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
7. Σπόντης ∆ηµητριος 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
  
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.  Στη συνέχεια ανέφερε το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα και 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 
στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (ΕΑΠ) 2012-2016 του έργου : « Υποστήριξη ωρίµανσης έργων 
ανάπτυξης του ∆ήµου Εορδαίας ( έτος 2021 Β’) προϋπολογισµού 101.560,58 ευρώ µε ΦΠ, µε φορέα 
υλοποίησης την ΑΝΚΟ. Το Τεχνικό ∆ελτίο Έργου είναι το εξής: 
 

 «ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.) 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

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

Χρηματοδότηση : Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών 

Φορέας στον οποίο κατατίθεται το Τ.Δ. :  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού  
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Το έργο αφορά σε : 

Μελέτη                                                                                                                      

Κατασκευή – Προμήθεια                                                                                 

Υπηρεσίες - Λειτουργίες - Πρόγραμμα                                                         Χ 

 

Ημερομηνία συμπλήρωσης του Τ.Δ.Ε. :  26.04.2021 
 

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 Δήμου Εορδαίας (έτος 2021 Β’) 

Προϋπολογισμός (σε €): 101.560,58 

 

Περιφέρεια : Δυτικής Μακεδονίας 

Περιφερειακή Ενότητα : Κοζάνης 

Τόπος υλοποίησης : Δήμος Εορδαίας  

 

Προτείνων Φορέας Δήμος Εορδαίας 

Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα 

Ονοματεπώνυμο  Πλακεντάς Παναγιώτης ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Θέση στο Φορέα  Δήμαρχος 

Διεύθυνση 25ης Μαρτίου 15, 50200 Πτολεμαΐδα 

Τηλ./Fax  24633 50100 / 24633 50150 

 

Φορέας Υλοποίησης  Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ 

Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα 

Ονοματεπώνυμο  Κασαπίδης Γεώργιος ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Θέση στο Φορέα  Πρόεδρος Δ.Σ. 

 Διεύθυνση Φον Καραγιάννη 1-3, 50131 Κοζάνη 

Τηλ./Fax  24610.24022 / 24610.38628 

 

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

Ονοματεπώνυμο  Τσακιρίδης Γεώργιος ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Θέση στο Φορέα  Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Εορδαίας 

Διεύθυνση 
1ο χλμ. Πτολ/δας-Ασβ/τρας, 50200 

Πτολεμαΐδα 

Τηλ./Fax  24630.27088, 24630.27066 / 24630.27066 

Φορέας επίβλεψης μελετών : ΔΤΥ Δήμου Εορδαίας 

Φορέας επίβλεψης κατασκευών : ΔΤΥ Δήμου Εορδαίας 

Φορέας επίβλεψης προμήθειας εξοπλισμού :  Ø 
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Φορέας επίβλεψης Υπηρεσιών / Λειτουργιών / Προγράμματος : Γραφείο Προγραμματισμού Δήμου 

Εορδαίας 

Φορέας λειτουργίας – διαχείρισης του έργου μετά την ολοκλήρωσή του : Δήμος, ΔΕΥΑ 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  

      

ΕΠΑΔΥΜ    ……………………………………….….. 

……………………………………………. 
      

Ε.Α.Π. 2007-2011     

             

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

Αποτελεί συνέχεια παλαιότερου έργου : ΟΧΙ                               ΝΑΙ                    Χ 

Αν ΝΑΙ 

Πρόγραμμα :    ΕΑΠ 2012-2016 Δ Εορδαίας 

Τίτλος έργου :   Υποστήριξη ωρίμανσης έργων ανάπτυξης του Δήμου Εορδαίας (έτος 2021) 

 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 

Τίτλος  Έργου :     Υποστήριξη ωρίμανσης έργων ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας (έτος 2021 Β’) 

 

Σύντομη περιγραφή του έργου (Φυσικό αντικείμενο έργου) 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Δήμος και η ΔΕΥΑ Εορδαίας, προκειμένου να επιτελέσει τον υπηρετούμενο από αυτούς 

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

κάλυψη των κοινωνικών αναγκών. Για τα έργα, που αποφασίζεται να υλοποιηθούν, 
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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 Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ είναι ένας φορέας της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, ο οποίος σε συνεργασία με την ΔΤΥ του Δήμου και τη ΔΕΥΑ 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 ΔΤΥ του Δήμου και τη ΔΕΥΑ 

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. 
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Επισημαίνεται ότι: 

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

του έργου, ανάλογα με τις έγγραφες εντολές που θα εκδίδονται από το Δήμο Εορδαίας 

και θα αφορούν το έργο της ΔΤΥ του Δήμου και τη ΔΕΥΑ Εορδαίας και ενδεικτικά 

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

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

και της ΔΕΥΑ. 

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

προτεραιότητες που θα τίθενται από το Δήμο και τη ΔΕΥΑ Εορδαίας. 

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

με τις προδιαγραφές φακέλων Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης ή Τεχνικής Υπηρεσίας που 

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

ισχύει, 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 Δεδομένων 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. 

4. Στο Παράρτημα του παρόντος Τεχνικού Δελτίου 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 
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οικονομικού αντικειμένου του Τεχνικού Δελτίου 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 Διοίκησης. 

 

Είδος επέμβασης:  
    

  Νέο έργο / Εγκατάσταση  Διαμόρφωση – Ανάπλαση 
     

  Βελτίωση – Επέκταση  Εκσυγχρονισμός 
     

  Αναστύλωση Χ Τεχνική Στήριξη 
     

  Μελέτη  Εξοπλισμός 
     

  Έντυπα – Προβολή - Προώθηση  Άλλο (να αναφερθεί) 

    Παροχή υπηρεσιών  
     

 

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 Διαθέσιμη Υπό 
εκπόνηση 

Υπό εξέλιξη 
Παρατηρήσεις 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μελέτη σκοπιμότητας - 

βιωσιμότητας 
 Χ     

Σύσταση φορέα 

διαχείρισης  
 Χ     

Υποστηρικτικές μελέτες  Χ     
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Στοιχεία                           
Ετοιμότητας 
/Ωριμότητας 

Απαιτείται Διαθέσιμη Υπό 
εκπόνηση 

Υπό εξέλιξη 
Παρατηρήσεις 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

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       

ΑΔΑ: ΩΗΒΧΩΡ6-542



 8

 

Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

ΣΕ € 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ  

& ΚΟΣΤΟΣ 2017 2018 2019 2020 2021 ΠΟΣΟ 

ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

ΜΕΛΕΤΕΣ          101.560,58 101.560,58 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

           

 Έργα υποδομής            

 Έργα περιβάλλ. χώρου            

 Κτιριακά            

 Εξοπλισμός            

 Εγκαταστάσεις            

 Άλλα            

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ            

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ            

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ            

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ            

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  
       101.560,58 101.560,58 

Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 

ΣΗΜ. :  Ο πίνακας περιλαμβάνει το συνολικό ποσό, ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης. 

 

Χρηματοδότηση / Συγχρηματοδότηση                         Σε € 

Πρόγραμμα : Τέλος Ανάπτυξης Ποσό :  101.560,58 

Πρόγραμμα : Ποσό : ∅ 

Πρόγραμμα : Ποσό : ∅ 

ΣΥΝΟΛΟ 101.560,58 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 

 

ΠΙΝΑΚΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ 
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Όροι Σχέσεων μεταξύ Προτείνοντα Φορέα και  

Φορέα Υλοποίησης 

 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Προτείνοντα Φορέα (Δήμος Εορδαίας) 

και του Φορέα Υλοποίησης (Φ.Υ.) (Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας 

Α.Ε. - ΑΝΚΟ  

1.1. Ο Δήμος Εορδαίας αναλαμβάνει : 

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

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

αρμοδιότητάς του. 

1.1.2. Να κοινοποιήσει το παρόν Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.)  στο Γραφείο 

Προγραμματισμού Δήμου 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.Δ.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 Δελτίο Έργου  

(Τ.Δ.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. 

ΑΔΑ: ΩΗΒΧΩΡ6-542
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Πρόγραμμα πληρωμών 

• Με την ένταξη του έργου στο ΕΑΠ Δήμου 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.Δ.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.Δ.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.Δ.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: ΩΗΒΧΩΡ6-542



 13

Επίλυση διαφορών 

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

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

μεταξύ τους συνεργασίας, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια Κοζάνης, αρμόδιου βαθμού και 

δικαιοδοσίας. 

Τελικές διατάξεις 

5.1. Καμία ουσιαστική τροποποίηση του Τ.Δ.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 διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Σύµφωνα µε τα 
σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά  

 
Αριθµ. Απόφ. 246/2021 

                                               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 Β’) προϋπολογισµού 
101.560,58 ευρώ µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση/ Τ.∆.Ε. 
 
                              Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  246/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
       1. Σεβαστού Ζαφειρούλα    

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Στέφανος Μπιγγας 
5. Ευστάθιος Κοκκινιδης  

        6. ∆ηµήτριος Σπόντης  
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