
  

   

 
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 44ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (ΜΕΙΚΤΗ) 

 

Στην Κοζάνη σήμερα 23-08-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής 

Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 

του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το 

άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με 

την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018), την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική 

Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/Α΄/09-07-

2022)  και ύστερα από την αριθμ. 131821/19-08-22 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 

Επιτροπής, όπως αυτός ορίστηκε με την αριθμ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής 

Μακεδονίας, συμμετείχαν  οι: 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ (τηλεδιάσκεψη) 

ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (τηλεδιάσκεψη) 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ-ΜΕΛΟΣ (τηλεδιάσκεψη) 

ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ (τηλεδιάσκεψη) 

ΚΟΖΑΤΣΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΜΕΛΟΣ (τηλεδιάσκεψη) 

ΚΑΤΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΟΣ (τηλεδιάσκεψη) 

ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ–ΚΗΠΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ (τηλεδιάσκεψη) 

ΤΖΙΩΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΛΟΣ  (τηλεδιάσκεψη) 

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/22 απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου και την υπ. αριθμ. 26/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι συμμετείχαν τα οκτώ από τα εννέα μέλη τα οποία και 

κλήθηκαν νόμιμα.  Απών  ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης  Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης  κ. 

Τσιούμαρης Γρηγόριος. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν, η κα. Δαδαμόγια Αικατερίνη Αντιπεριφερειάρχης 

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ο κ. Βόσδου Σωτήριος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής 

Ενότητας Φλώρινας, ο κ. Αναγνώστου Κων/νος, Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η κα. Καλπάκη Βαϊα Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Τσιάμης Παναγιώτης Προϊστάμενος της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης , ο κ. Παπαδημητρίου Αθανάσιος Προϊστάμενος του Τμήματος 

Επιχειρηματικότητας Απασχόλησης και Δια βίου Μάθησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η κα. 

Πουρσανίδου Καλλιόπη Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Ε. 

Καστοριάς και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα. Κυριακή Ευσταθιάδου. 

 

37ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Απόφαση 1250/22 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ, ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ/ΣΗ, ΑΠΟΚ/ΣΗ 

ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ» ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΕΠ 041 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ 

ΑΡΙΘΜ. 139783/30-12-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Ε.Φ.071 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μακρυγιάννης Μενέλαος, έθεσε υπόψη της 

Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 131806/23-08-2022 έγγραφο (ορθή επανάληψη) του Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης με το οποίο έχοντας υπόψη:  

 

ΑΔΑ: ΩΣΗΡ7ΛΨ-ΥΚΨ



  

   

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100  αυτού.  

2. Το Ν4412/16όπως τροποποιήθηκε με τον  4782/20 και ισχύει «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση 

και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 

προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, 

τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/Α΄/09-03-2021) 

3. Τον υπ ΄ αριθμ. 4153/04-08-2022 Κανονισμό αναθέσεως και εκτελέσεως παρά της Ιεράς 

Μητροπόλεως  ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ και των υπαγομένων σε 

αυτήν εκκλησιαστικών νομικών προσώπων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής συναφών 

υπηρεσιών.  

4. Την με αριθμ. πρωτ. 188294/26-01-2021 Αριθμ 64/21 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περ. Δυτικής Μακεδονίας που αναφέρεται στο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ) ( ΑΔΑ : 

96477ΛΩ-44Ψ) 

5. Την ένταξη στη ΣΑΕΠ 041 της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με Αριθμ. 2020ΕΠ04100017 

του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ,ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ/ΣΗ ,ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ» ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΕΠ 041 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

139783/30-12-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Ε.Φ.071»  

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 96217/16-08-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.  

 

 

Ζητείται:  

1. Η Έγκριση σχεδίου και των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου & Σιατίστης και της Ιεράς Μητροπόλεως 

Σερβίων & Κοζάνης, για την πράξη «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ, ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ 

ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ/ΣΗ, 

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ» από τη ΣΑΕΠ 041 σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 139783/30-12-2020 απόφαση του ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. 

Ε.Φ.071 

2. Ο ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με τον αναπληρωτή του, ως 

μέλος στην Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής συμβάσης για την 

παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α 

του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, όπου συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία 

«Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης». 

Το λόγο πήρε το μέλος κ. Τζιώτζης Απόστολος και είπε: «…Θα ψηφίσω κατά γιατί ποτέ δεν 

δόθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή στοιχεία που να τεκμηριώνουν το κόστος.» 

 

 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση  

 

 

Αποφασίζει 

 

Κατά πλειοψηφία: 

 

Α)Την έγκριση του Σχεδίου και των όρων της  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου & Σιατίστης και της Ιεράς 

Μητροπόλεως Σερβίων & Κοζάνης, για την πράξη «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ, ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ 

ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ/ΣΗ, 

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ» από τη ΣΑΕΠ 041 σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. 139783/30-12-2020 απόφαση του ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Ε.Φ.071 

 

 

Το Σχέδιο της Παραπάνω Προγραμματικής έχει ως εξής: 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΣΗΡ7ΛΨ-ΥΚΨ



  

   

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

 

 

Μεταξύ  

 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 

και  

«ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 

ΣΙΣΑΝΙΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ» 

και 

“ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ» 

 

 

 

 

 

για την Πράξη1 

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ,ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ/ΣΗ ,ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ» ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΕΠ 041 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 139783/30-12-2021 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Ε.Φ.071 των έργων αρμοδιότητας 

της Ιεράς Μητροπόλεως  ΣΕΡΒΙΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ»  

 

 

 

[ΚΟΖΑΝΗ , …/../2022]

 
1  Ως πράξη νοείται το έργο ή ομάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί στο Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο 

της παρούσας σύμβασης, η πράξη δύναται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα υποέργα (τεχνικά έργα ή/και 

μελέτες ή/και προμήθειες ή/και υπηρεσίες κ.α.), τα οποία θα πρέπει να αποτελούν στο σύνολό τους το αντικείμενο 

της παρούσας. Δεν είναι δυνατή η σύναψη χωριστής προγραμματικής σύμβασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

υλοποίησης υποέργου. 

 

ΑΔΑ: ΩΣΗΡ7ΛΨ-ΥΚΨ



  

   

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ2 

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ,ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ/ΣΗ ,ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ» ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΕΠ 041 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 139783/30-12-2021 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Ε.Φ.071 των έργων αρμοδιότητας 

Ιεράς Μητροπόλεως ΣΕΡΒΙΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ» 

 

 

Στην. Κοζάνη, σήμερα την ……………(ημερομηνία), μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων : 

1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Κοζάνη (Ζ.Ε.Π., Τ.Κ. 50100), όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ.Κασαπίδη Γεώργιο  και ο οποίος θα 

αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Φορέας Χρηματοδότησης»  

2. της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ με την επωνυμία Ιερά 

Μητρόπολης Σισανίου & Σιατίστης , που εδρεύει στην Σιάτιστα, όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σιαανίου & Σιατίστης κατά κόσμο : κ. 

Αθανάσιο Γιαννουσά (ΑΔΤ ΑΙ876249) και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα 

χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης» 

3. της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ με την επωνυμία Ιερά 

Μητρόπολη Σερβίων-Κοζάνης, που εδρεύει στην Κοζάνη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Παύλο (κατά κόσμο: Παπαλεξίου Παναγιώτη-

Παύλο), με αριθμό ταυτότητας: ΑΟ 725890, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην 

παρούσα χάριν συντομίας «Κύριος του έργου» 

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω 

διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 

100  αυτού.  

2. Το Nόμο υπ’ αριθμ 4782 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 

στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 

υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/Α΄/09-03-2021) 

3. Τις διατάξεις του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.06.2002) « Για την προστασία των 

αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» 

4. Το άρθρο 81 του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/05.08.91) «Τρόπος εκτέλεσης 

Αρχαιολογικών Έργων» 

5. Το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/23.3.92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει 

έργων» 

6. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας  ΣΙΣΑΝΙΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ και των 

υπαγομένων σε αυτήν εκκλησιαστικών νομικών προσώπων αναφορικά με την ανάθεση 

συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών. (ΦΕΚ 4153/Β΄/04-08-

2022) 

 
2  Το υπόδειγμα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που ένας φορέας «κύριος έργου» αναθέτει σε άλλο 

φορέα (φορέα υλοποίησης – δικαιούχο) την υλοποίηση αντ’ αυτού συγχρηματοδοτούμενης πράξης. 

Kατά περίπτωση δύναται, κατά την κρίση των συμβαλλομένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή 

πρόσθετα άρθρα 
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7. Tο Πιστοποιητικό Διαχειριστικής – Τεχνικής Επάρκειας που θα καθορίζει τα της 

διαδικασίας εκτίμησης της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής 

ικανότητας του δικαιούχου 

8. Την με αρ. πρωτ. 188294/26-01-2021, αριθμό 64/21 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περ. Δυτικής Μακεδονίας που αναφέρεται στο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ης 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ) (ΑΔΑ : 96477ΛΩ-44Ψ) 

9. Την ένταξη στη ΣΑΕΠ 041 της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με αρ. 

2020ΕΠ04100017 του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ,ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ 

ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ/ΣΗ 

,ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ» ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΕΠ 041 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 139783/30-12-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Ε.Φ.071»  

10. Τις Αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών για την έγκριση του 

σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της. 

11. Την υπ’ αριθμό. ………….. Πράξη της Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 

12. Οποιαδήποτε σύμβαση που θα τροποποιεί την ελεγχόμενη δύναται να συναφθεί μόνον 

υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων περί υπαγωγής της στον προ-

συμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

 

Ο Φορέας Χρηματοδότησης , στα πλαίσια του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων . 

προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ,ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ 

ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ/ΣΗ 

,ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ» ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΕΠ 041 ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΗΝ 139783/30-12-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. 

Ε.Φ.071 έργων αρμοδιότητας Ιεράς Μητροπόλεως  ΣΕΡΒΙΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ»,  

 

Τα ενταγμένα έργα είναι  : 

 

α/α ΝΠΔΔ Τόπος Ονομασία Προϋπολογισμός 

1 

ΙΕΡΑ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΑΚΡΙΝΗ 

Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 

ΑΙΤΩΛΟΥ 

ΑΚΡΙΝΗΣ 

35.000,00 € 

2 

ΙΕΡΑ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ 

Ι.ΝΑΟΣ 

ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ 

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 

ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ 

45.000,00 € 

3 

ΙΕΡΑ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΕΛΑΤΗ 

Ι.ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΛΑΤΗΣ 

55.000,00 € 

4 

ΙΕΡΑ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΕΛΑΤΗ 

Ι.Ν.ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

ΕΛΑΤΗΣ 

30.000,00 € 
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5 

ΙΕΡΑ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΖΙΔΑΝΙ 

Ι.Μ.ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ 

ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

ΖΙΔΑΝΙΟΥ 

65.000,00 € 

6 

ΙΕΡΑ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΚΑΣΤΑΝΙΑ 

Ι.Μ.ΑΓΙΟΥ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΣΙΑΠΚΑΣ 

80.000,00 € 

7 

ΙΕΡΑ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΚΑΤΑΦΥΓΙ 

Ι.ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

65.000,00 € 

8 

ΙΕΡΑ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΚΟΖΑΝΗ 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

ΣΕΡΒΙΩΝ - 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

56.320,00 € 

9 

ΙΕΡΑ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΚΟΖΑΝΗ 

Ι.Ν.ΑΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

65.000,00 € 

10 

ΙΕΡΑ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΚΡΑΝΙΔΙΑ 

Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ 

40.000,00 € 

11 

ΙΕΡΑ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΚΡΑΝΙΔΙΑ 

Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ 

17.000,00 € 

12 

ΙΕΡΑ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ 

Ι.Ν.ΑΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ 

20.000,00 € 

13 

ΙΕΡΑ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΡΟΔΙΑΝΗ 

Ι.Ν.ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ 

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 

ΡΟΔΙΑΝΗΣ 

65.000,00 € 

14 

ΙΕΡΑ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΚΟΖΑΝΗΣ 

Τ.Κ.ΚΑΡΔΙΑΣ-

ΚΟΙΛΑ 

Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Ν.ΚΑΡΔΙΑΣ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

40.000,00 € 

15 

ΙΕΡΑ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΚΟΖΑΝΗΣ 

Τ.Κ.ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 

Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 

40.000,00 € 

Σύνολο 718.320,00 € 

 

 

Και  θα αναφέρονται  στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο». 
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Δεδομένου ότι: 

 ο Κύριος του Έργου (το Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο εις το οποίον ανήκει το 

έργον δια λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η σύμβασης – επιχορήγηση) δηλώνει 

ότι δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής 

ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις εν ισχύ 

ρυθμίσεις σύμφωνα με το Ν. 4782/2021,  

 ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και 

οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την 

υλοποίηση του εν λόγω έργου, (Διαχειριστική Επάρκεια)  

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 

και το άρθρο 9 του Ν. 4782/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς 

όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.   

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η επιχορήγηση έναντί της 

αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ,ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ 

ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ/ΣΗ ,ΑΠΟΚ/ΣΗ 

ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ» ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΕΠ 041 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

139783/30-12-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Ε.Φ.071 έργων 

αρμοδιότητας Ιεράς Μητροπόλεως  ΣΕΡΡΒΙΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ» («το Έργο») για λογαριασμό του 

Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, 

ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της 

αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας και του Υπουργείου Ανάπτυξης  και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες :  

1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των 

απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). 

2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 

3. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο 

Πρόγραμμα 

4. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων. 

5. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία 

Δημοσίων Συμβάσεων και τους κανονισμούς της Ιεράς Μητροπόλεως  ΣΙΣΑΝΙΟΥ & 

ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ. 

6. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από 

τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν και σύμφωνα με 

τους κανονισμούς της Ιεράς Μητροπόλεως  ΣΙΣΑΝΙΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ. 

7. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 

8. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση 

πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου. 

9. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την 

οριστική παραλαβή) .  

10. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική 

και οικονομική τεκμηρίωση. 

 

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, 

δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της 

Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη 
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νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι 

των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας 

Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και 

της Αναθέτουσας αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

 

2.1. Ο Φορέας Χρηματοδότησης αναλαμβάνει: 

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για 

την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των 

απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. 

 Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το 

οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου. 

 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει 

στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού 

Δελτίου Πράξης. 

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.  

 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και 

τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για 

την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας. 

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με 

οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση της Επιχορήγησης 

για λογαριασμό του Κυρίου του έργου, 

 Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης και τον Κύριο του Έργου για την 

ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.  

 

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο 

συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

σύμβασης. 

 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα 

προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. 

 Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στον Φορέα 

Χρηματοδότησης. 

 Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου 

Πράξης και την υποβολή του στο Φορέα Χρηματοδότησης και να προβαίνει στις 

απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης αν απαιτηθεί.  

 Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό πλαίσιο Χρηματοδότησης.  

 Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών. 

 Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή 

των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό 

πλαίσιο λειτουργίας του. 
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 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των 

σχετικών συμβάσεων. 

 Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Φορέα Χρηματοδότηση του Έργου 3 ) τη 

χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση 

χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων. 

 Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου. 

 Να υποστηρίζει τον Φορέα Χρηματοδότησης του Έργου στην πραγματοποίηση της 

Επιχορήγησης για λογαριασμό του Κύριου του Έργου και των πληρωμών των 

Αναδόχων του έργου4. 

 Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία 

με τον Κύριο του Έργου και το Φορέα Χρηματοδότησης. 

 Πριν από την έναρξη /υλοποίηση ενός εκάστου  έργου θα προστίθεται στο παράρτημα 

αναλυτικά Τεχνική Μελέτη του έργου ανά κατηγορία δαπάνης η οποία σε καμία 

περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό του.  

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας 

Υλοποίησης - διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις 

υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του 

Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς 

ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου 

τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση 

ή ολοκλήρωση τους. 

Ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου, μεριμνά για την 

εξόφληση των παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί με στοιχεία οφειλέτη αυτά του Κυρίου 

του Έργου5. 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Επιχορήγησης των Κυρίων των έργων που περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ για τους οποίους αναλαμβάνει ο Φορέας Υλοποίησης την εκτέλεση του έργου 

ανέρχεται στο ποσό των 718.320,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού 

οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων. 

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Χρηματοδότησης, εφόσον τροποποιηθούν 

όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης. 

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που 

υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Φορέα 

Χρηματοδότησης. 

 

 

 

 
 

3Τα τιμολόγια θα πρέπει να απευθύνονται στον Κύριο του Έργου. 

4. Η παράγραφος αυτή και το Παράρτημα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειμένου της 

προγραμματικής σύμβασης κρίνεται αναγκαίο 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με 

την ολοκλήρωση των Έργων και την παράδοσή τους σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα 

Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου. 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι 18 μήνες. 

H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 18 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της 

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την 

επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Σιάτιστα. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από6 :  

 έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται 

Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του 

 έναν (1) εκπρόσωπο του Κύριου του έργου με τον αναπληρωτή του και  

 ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από το φορέα χρηματοδότησης της Πράξης, με τον 

αναπληρωτή του.  

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της Οριστικής απόφασης ένταξης της πράξης 

στο Πρόγραμμα, οι συμβαλλόμενοι φορείς και … (ο φορέας χρηματοδότησης ή ο φορέας 

λειτουργίας ή ο άλλος φορέας, που έχει προσδιοριστεί ανωτέρω) ορίζουν τα μέλη της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η 

παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της 

ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των 

συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, 

η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου 

παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων 

μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον 

τρόπο εφαρμογής της.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση 

αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως 

εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση 

και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα 

εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της 

συνεδρίαση. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό 

που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα 

μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, 

μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί 

των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν 

έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής 

Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα 

οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν 

κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης 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 

 
5   Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών 
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αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν . 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. 

Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των 

παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.  

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, 

καθορίζονται με αποφάσεις της.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι 

ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από 

τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και 

να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου και του Φορέα Χρηματοδότησης για την καλή 

εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις 

ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των 

τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της 

αρμοδιότητας υλοποίησης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των 

όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια 

του Νομού Κοζάνης.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 7 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο 

των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή: 

Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά 

για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου 

Έργου στο Φορέα Υλοποίησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από 

τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης 

ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύνεται 

η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης. 

11.2  Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα 

συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστιθέντες και αντισυμβαλλομένους του) 

 
6 Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.  
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στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο 

Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του 

Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι 

πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και 

θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά 

δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής. 

11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή 

λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστιθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και 

διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του 

Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται 

μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

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 συμβαλλομένων 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, σε απόδειξη 

των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε 

συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στ…. (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. … 

ή στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης…). 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 

 

 

† Ο ΣΙΣΑΝΙΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ, 

ΠΑΥΛΟΣ 

 

Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

Ο Περιφερειάρχης 

 

 

 

 

κ.Γεώργιος Κασαπίδης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

1. Τίτλος Πράξης 

1.1 τίτλος υποέργου 1 

1.ν τίτλος υποέργου ν 

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) 

3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης) 

4. Φορέας λειτουργίας 

5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης 8 

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης 

7. Προϋπολογισμός 

8.Ανάλυση ανά κατηγορία δαπανών έργου  

Προϋπολογισμός υποέργου 1  

  

Προϋπολογισμός υποέργου ν  

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης  

 

8.Διάρκεια υλοποίησης  

 Διάρκεια σε μήνες 

υποέργο 1  

  

υποέργο ν  

Σύνολο Πράξης  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ9 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ10 

Έγγραφο / απόφαση 
Φορέας έγκρισης ή Αριθμός πρωτ./ 

 
7Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης. 

Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών 

  

8 Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό. 

9Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί, 

πχ τίτλοι ιδιοκτησίες εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ. Σε 

περίπτωση υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο. 
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αδειοδότησης ημερομηνία 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) 

Ενέργεια 

Υπεύθυνος φορέας 

κύριος του έργου φορέας υλοποίησης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΩΝ 

 

 

α/α 

Ιερά Μητρόπολη 

……. 

 

Τόπος 

 

Ονομασία 

 

Προϋπολογισμός 

1 
 

   

  

 

Β) Τον ορισμό εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Βαβλιάρα Γεώργιο 

Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τον αναπληρωτή του τον κ. Τοπαλίδη 

Ηλία Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως μέλος στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης της προγραμματικής συμβάσης για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας 

σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, όπου συστήνεται 

όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», ως εξής:   

 Μειοψήφησαν τα μέλη κ. Κάτανας Ηλίας, κα. Καρυπίδου -Κηπουρίδου Μαρία και κ. Τζιώτζης 

Απόστολος.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

  

 

 

1. ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

   

 

 

2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

   

 

 

3. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

   

 

 

4. ΚΟΖΑΤΣΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

   

 

 

5. ΚΑΤΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 

   

 

 

6.  ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ – ΚΗΠΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

   

 

 

7.  ΤΖΙΩΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
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