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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Εορδαίας και της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας για το έργο: «Οδικές Προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα 

Π.Ε. Κοζάνης στους οικισμούς του Δήμου Εορδαίας», συνολικού προϋπολογισμού 

3.580.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) 

 

Προγραμματική Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου : «Οδικές Προσβάσεις σε επιχειρήσεις 

πρωτογενούς τομέα Π.Ε. Κοζάνης στους οικισμούς του Δήμου Εορδαίας», συνολικού 

προϋπολογισμού 3.580.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), υπέγραψαν ο Δήμαρχος Εορδαίας 

Παναγιώτης Πλακεντάς και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης. Παρόντες 

επίσης στην υπογραφή της σύμβασης ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Κατερίνα 

Δαδαμόγια, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας & Προγραμματισμού Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων Νικόλαος Φουρκιώτης, η Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Λαϊκών 

Αγορών Άννα Καΐδου, ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Καθαριότητας & Πρασίνου Χρήστος 

Κεσκερίδης και ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικών & Συντονισμού Αιτημάτων/Έργων 

Κοινοτήτων Δημήτρης Ορφανίδης. 

 Το συγκεκριμένο  έργο περιλαμβάνει τις επεμβάσεις στο σύνολο των υφιστάμενων οδών 

οικισμών του Δήμου Εορδαίας, που έχουν επιχειρήσεις και έχουν κάνει αιτήσεις για ένταξη στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα.  

Πιο αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει : 
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Πενήντα Έξι (56) δρόμους που προβλέπεται να ασφαλτοστρωθούν σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του αστικού οδικού δικτύου και τριάντα πέντε (35) δρόμους που προβλέπεται να 

χαλικοστρωθούν (υλικό οδοστρωσίας). 

Με την κατασκευή αυτού του σημαντικότατου έργου επιτυγχάνονται : 

 H δημιουργία ενός σωστά σχεδιασμένου δικτύου λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές 

μορφολογικές ιδιαιτερότητες. 

 H καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ιδιοκτησιών (πρόσβασης στο οδικό δίκτυο). 

 

Η περιαστική οδοποιία των οικισμών θα εξυπηρετήσει διάφορες τοπικές επιχειρήσεις 

(κτηνοτροφικές, μεταποιητικές, αγροτικές, βιοτεχνικές κλπ) και αποτελείται από το υφιστάμενο 

οδικό δίκτυο που προτείνεται να είναι βατό από αυτοκίνητο και ανέρχεται περίπου στα 70 

χιλιόμετρα. Συνολικά θα γίνουν παρεμβάσεις σε 91 δρόμους, οι οποίοι δίνουν πρόσβαση σε 147 

επιχειρήσεις. 

Η υλοποίηση του έργου θα ολοκληρωθεί με την συνεργασία των συμβαλλόμενων φορέων και 

ειδικότερα η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, ως Φορέας 

Υλοποίησης, αναλαμβάνει να δημοπρατήσει και να κατασκευάσει το έργο με την Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ενώ ο Δήμος Εορδαίας συμμετέχει 

επικουρικά σε περίπτωση ανάγκης, με την διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού στην 

υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης και με βάση τις κατευθύνσεις της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. 

 

Ο συνολικός καθαρός χρόνος υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου του έργου είναι δώδεκα 

(12) μήνες,  η χρηματοδότηση του γίνεται από το ΕΑΠ 2012-2016 της ΠΕ Κοζάνης με τα ποσά 

συμμετοχής να ορίζονται ως εξής:  

 

 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Κοζάνης, συμμετοχή με ποσό 3.113.043,48 

ευρώ (με Φ.Π.Α.). 

 Δήμος Εορδαίας, συμμετοχή με ποσό 466.956,52 ευρώ ( με Φ.Π.Α). 


