
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, ΚΟΖΑΝΗ   

                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                               Α.Δ.Α.:
                                                                                Κοζάνη:  9-12-2016
                                                                               Αρ. πρωτ.: 1114

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14η / 2016
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Κοζάνη          ΤΕΤΑΡΤΗ Ώρα,
Μπουσίου & Εστίας 3

(Αίθουσα Συνεδριάσεων
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

24-8-2016           15:00  μ.μ.

                                         ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Υπογραφή  συμφώνου  συνεργασίας  μεταξύ  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  και  Δήμου
Καστοριάς 

                      

                     Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος -  Πρόεδρος,  Γιαννακίδης Δημήτριος -
Αντιπρόεδρος, , Δαλάκης Νικόλαος , ‘Ηργης Δημήτριος, Παμπόρης
Βασίλειος,  Κακάλης  Αθανάσιος,  Ντέλμας  Κωνσταντίνος,
Συλλίρης Νικόλαος, Κιάνας Στέργιος  , μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ : -
Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ14/2016

Χρέη Γεν. Γραμματέα για την παρούσα συνεδρίαση εκτελεί ο συν.   ‘Ηργης 
Δημήτριος
Επικυρώνεται αυθημερόν

Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 608/24-8-2016 έγγραφο της Ν.Ε. 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Νομού Καστοριάς .
Γίνεται  ενημέρωση  για  το  έγγραφο  του  Δήμου  Καστοριάς  (  αριθ.  Πρωτ.  Δήμου
21768/23-8-2016) προς τη Ν.Ε. Νομού Καστοριάς  με  πρόσκληση για την υπογραφή
του Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας για το σκοπό, την οργάνωση και τη λειτουργία
της  Αστικής  Αρχής  για  το  σχεδιασμό  και  την  υλοποίηση  του  Επιχειρησιακού
Στρατηγικού  Σχεδίου  Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης  (ΕΣΣΒΑΑ)  του  Δήμου
Καστοριάς. 
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         Η Ν.Ε. Καστοριάς συνήλθε εκτάκτως στις  23/8/2016 με μοναδικό θέμα τη λήψη
απόφασης σχετικά με την πρόσκληση ενδιαφέροντος που απηύθυνε ο Δήμος Καστοριάς
προς  τη  Ν.Ε.  ΤΕΕ Καστοριάς,  σύμφωνα  με  το  παραπάνω σχετικό.  Στη  συνεδρίαση
παραβρέθηκαν  ως  εκπρόσωποι  του  Δήμου  Καστοριάς  ο  αντιδήμαρχος
Προγραμματισμού  κ.  Μπινιάκος  Μιχαήλ  και  η  ειδική  συνεργάτης  κ.  Ευαγγέλου
Χριστίνα.  Οι  εκπρόσωποι,  αφού  παρουσίασαν  στη  Ν.Ε.  τις  βασικές  αρχές  του
Επιχειρησιακού  Στρατηγικού  Σχεδίου  Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης  (ΕΣΣΒΑΑ)  του
Δήμου Καστοριάς,  στη  συνέχεια  ανέπτυξαν τη δομή και  τη  λειτουργία  της  Αστικής
Αρχής που θα προκύψει κατόπιν της υπογραφής του Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω Συμφώνου,  ο Δήμος Καστοριάς καλεί  το ΤΕΕ
καθώς  και  άλλους  επιστημονικούς,  επαγγελματικούς  και  κοινωνικούς  φορείς  να
συμμετέχουν  στη  μελλοντική  διαμόρφωση  και  παρακολούθηση  του  ΕΣΣΒΑΑ.
Επισημαίνεται  πως η συμμετοχή της Ν.Ε. Καστοριάς και κατ’επέκταση του συνόλου
των συναδέλφων στην πολύ σύντομη διαδικασία διαβούλευσης που προηγήθηκε δεν θα
μπορούσε  να  είναι  ουσιαστική  εξαιτίας  του  πολύ  πιεστικού  χρονοδιαγράμματος  που
τέθηκε από τον Δήμο Καστοριάς.

Τα  παρόντα  μέλη  της  Ν.Ε.  κατόπιν  διαλογικής  συζήτησης  που  ακολούθησε,
αποφάσισαν  ομόφωνα να εισηγηθεί προς την Δ.Ε. τη συνυπογραφή του Συμφώνου και
την ενεργή συμμετοχή  στη  μελλοντική  διαμόρφωση του ΕΣΣΒΑΑ, υπηρετώντας  τις
αρχές και το ρόλο του ΤΕΕ ως τεχνικού συμβούλου. 

Στη  συνέχεια  γίνεται  παρουσίαση  του  συμφώνου  Εταιρικής  Συνεργασίας  για  το
Σχεδιασμό  και  την  Υλοποίηση  του  Επιχειρησιακού  Στρατηγικού  Σχεδίου  Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καστοριάς : 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το παρόν Σύμφωνο Εταιρικής Συνεργασίας καθορίζει το σκοπό, την οργάνωση και τη

λειτουργία  της  Αστικής  Αρχής  για  το  Σχεδιασμό  και  την  Υλοποίηση  του

Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) του

Δήμου Καστοριάς.

Στην Καστοριά σήμερα, Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016, οι παρακάτω υπογράφοντες,

ως νόμιμοι εκπρόσωποι των φορέων: 

1. Δήμου  Καστοριάς,  νόμιμα  εκπροσωπούμενου  από  τον  Δήμαρχο

Καστοριάς κο Ανέστη Αγγελή,
2. Κοινοφελούς  Επιχείρησης  του  Δήμου  Καστοριάς  «Ορεστειάς», νόμιμα

εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρό της, κο Διονύσιο Λίτσκα,

ΑΔΑ: ΩΤΡΦ46Ψ842-ΘΡΒ



3. Ν.Π.Δ.Δ.  Κοινωνικής  Προστασίας  Αλληλεγγύης,  Παιδείας  και

Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς, νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον

Πρόεδρό της κο Θεόδωρο Μυλωνά,
4. Τεχνολογικού  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  Δυτικής  Μακεδονίας,  νόμιμα

εκπροσωπούμενου από τον, 
5. ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρό της, κο

Σωτήριο Αδαμόπουλο,
6. ΕΒΕ Καστοριάς,  νόμιμα εκπροσωπούμενο  από τον Πρόεδρό  του,  κο

Χαράλαμπο Καραταγλίδη, 
7. ΤΕΕ Καστοριάς, νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Πρόεδρό του, κο

Κωνσταντίνο Κεχαϊδη,
8. Εργατουπαλληλικό Κέντρο Καστοριάς,  νόμιμα εκπροσωπούμενου  από

τον Πρόεδρό του, κο Γεώργιο Μαλέα
9. Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο «Αρμονία», 
10. Σύλλογο  Σκλήρυνσης  Κατά  Πλάκας  Καστοριάς νόμιμα

εκπροσωπούμενου από την Πρόεδρό του, κα Βερόνικα Αποστόλου,
11. Σύλλογο Γονέων Παιδιών και Ενηλίκων με Νεοπλασματική Ασθένεια και

Φίλων Αυτών «Μαζί σου», νόμιμα εκπροσωπούμενου από την Πρόεδρό

του, κα Στέλλα Ζυμπίδου,
12. Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς, νόμιμα

εκπροσωπούμενου από την Πρόεδρό του, κα Αριστούλα Ζάγκα.

συμφωνούν  στην  συγκρότηση  εταιρικού  σχήματος  με  επικεφαλής  τον  Δήμο

Καστοριάς και συνομολογούν για τα παρακάτω:

Άρθρο 1 – Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης εταιρικής συνεργασίας είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση

και η παρακολούθηση Επιχειρησιακού Στρατηγικού Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

του Δήμου Καστοριάς σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1457/19-4-

2016  πρόσκλησης  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  Επιχειρησιακού

Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020, η οποία κάλεσε τους

αστικούς δήμους να συντάξουν και υποβάλλουν Προσχέδια Επιχειρησιακών Σχεδίων

Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ).

Μέσα  από  το  ΕΣΣΒΑΑ  του  Δήμου  Καστοριάς  επιδιώκεται  ο  σχεδιασμός  και  η

υλοποίηση  ενός  ολοκληρωμένου  σχεδίου  ανάπτυξης  της  αστικής  περιοχής  που

συγκεντρώνει χαρακτηριστικά αστικής περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής

υποβάθμισης. 
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Οι  παρεμβάσεις  του  σχεδίου  στόχο  έχουν  την  άρση  των  όρων  της  αστικής  και

κοινωνικής  υποβάθμισης  και  στην ενεργοποίηση  του  τοπικού  δυναμικού,  για  την

δημιουργία, πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων που θα εγγυώνται μακροπρόθεσμα

την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής στο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Επίσης, η εταιρική συνεργασία θα επιδιώξει μέσω του ΕΣΣΒΑΑ την ανασυγκρότηση

της περιοχής αυτής με δράσεις που θα συμβάλλουν στην πολεοδομική οργάνωση της,

στην  δημιουργία  των  αναγκαίων  υποδομών,  στην  τόνωση  της  οικονομικής  και

επιχειρηματικής  δραστηριότητας  και  την  βελτίωση των  όρων της  τοπικής  αγοράς

εργασίας,  στην  κοινωνική  αναζωογόνηση  και  στην  απάλειψη  των  κοινωνικών

ανισοτήτων, στην περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση.

Άρθρο 2 – Αντικείμενο Εταιρικής Συνεργασίας

Οι  υπογράφοντες  το  Εταιρικό  αυτό ως  εκπρόσωποι  των φορέων,  αποδέχονται  να

συνεργαστούν  για  την  υλοποίηση  πράξεων  που  συμβάλλουν  στην  ολοκληρωμένη

ανάπτυξη  της  περιοχής  παρέμβασης  της  πόλης  Καστοριάς,  στο  πλαίσιο  ενός

συνεκτικού  σχεδίου  αστικής  ανάπτυξης  με  στόχο  την  βιώσιμη  ανάπτυξη  της

περιοχής.

Άρθρο 3 – Πλαίσιο Εταιρικής Συνεργασίας

Οι δράσεις που αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος Εταιρικού διέπονται από το

θεσμικό  πλαίσιο  που  αναφέρεται  στην  εφαρμογή  του  ΕΣΠΑ  2014-2020  και  οι

συμμετέχοντες στην Εταιρική Συνεργασία δεσμεύονται ότι τηρούν όλες τις κατά το

πλαίσιο αυτό διαδικασίες.

Στο  πλαίσιο  αυτό,  η  Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  του  Περιφερειακού

Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας δημοσίευσε σχετική πρόσκληση

και Οδηγό Εφαρμογής, στα οποία αναφέρονται αναλυτικά και με ακρίβεια οι όροι

εφαρμογής  των  «Προγραμμάτων  Ολοκληρωμένης  Αστικής  Ανάπτυξης»  στο  ΠΕΠ

Δυτικής  Μακεδονίας.  Οι  υπογράφοντες  στο  Εταιρικό  αποδέχονται  απόλυτα  το

πλαίσιο αυτό και δεσμεύονται να τηρήσουν τους όρους που περιγράφονται.

Οι  όροι  του  παρόντος  Εταιρικού,  δεσμεύουν  αφενός  τα  μέρη  μεταξύ  τους  και

αφετέρου, την εταιρική συνεργασία στο σύνολό της απέναντι στην Ειδική Υπηρεσία
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Διαχείρισης  του  Περιφερειακού  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Δυτικής

Μακεδονίας.

Άρθρο4 - Όργανα και διαδικασίες

Όργανα Διοίκησης

Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ)

Η Διοικούσα  Επιτροπή  (ΔΕ)  είναι  το  αποφασιστικό  και  εκτελεστικό  όργανο  του

ΕΣΣΒΑΑ του Δήμου Καστοριάς. Είναι υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων για την

ορθή εκτέλεση του έργου.

Μέλη  της  ΔΕ  είναι  οι  νόμιμα  εξουσιοδοτημένοι  εκπρόσωποι  των  μελών  του

εταιρικού σχήματος. Πρόεδρος της ΔΕ είναι ο Δήμαρχος Καστοριάς. 

Αρμοδιότητες της Διοικούσας Επιτροπής, μεταξύ άλλων, είναι οι ακόλουθες:

α)  Καταρτίζει  και  προτείνει  το  πρόγραμμα  δράσεων  του  ΕΣΣΒΑΑ,  τον

προϋπολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό, και τον απολογισμό των δράσεων.

β) Αποφασίζει για όλα τα θέματα του ΕΣΣΒΑΑ.

γ)  Εκφράζει  τις  απόψεις  του  ΕΣΣΒΑΑ δημόσια  διά  του  Προέδρου  του  ή  άλλου

μέλους της, ειδικά εξουσιοδοτημένου από αυτή.

Η ΔΕ είναι δωδεκαμελής και σ’ αυτήν εκπροσωπούνται, απαραίτητα, όλα τα μέλη

του Εταιρικού Σχήματος.

Η ΔΕ συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Κάθε εκπρόσωπος φορέα

έχει δικαίωμα ενός ψήφου. Οι αποφάσεις της ΔΕ λαμβάνονται μετά από ψηφοφορία

μεταξύ των νομίμων εκπροσώπων που αποτελούν το Εταιρικό Σχήμα. Η ψηφοφορία

γίνεται με την αρχή της απλής πλειοψηφίας, ενώ σε κάθε περίπτωση επιδιώκεται η

ευρύτερη δυνατή συναίνεση ή / και ομοφωνία.

Η  ΔΕ  πρέπει  να  συνεργάζεται  στενά  και  σε  συνεχή  βάση  με  τις  επιτροπές  που

συγκροτεί, καθώς και με τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής Καθοδήγησης, ζητώντας

προληπτικά πληροφορίες και εξετάζοντάς τις όταν χρειάζεται. 

Τεχνική Επιτροπή Καθοδήγησης (ΤΕΚ)
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Η Τεχνική Επιτροπή Καθοδήγησης (ΤΕΚ) είναι ευέλικτο όργανο που διασφαλίζει την

εφαρμογή του Προγράμματος. 

Η Τεχνική Επιτροπή Καθοδήγησης αποτελείται από 5 μέλη τα οποία ορίζουν τα μέλη

του εταιρικού σχήματος. Κάθε εταίρος μπορεί να ορίσει το πολύ ένα μέλος, εκτός του

Δήμου Καστοριάς και των νομικών του προσώπων, οι οποίοι συμμετέχουν με τον

πρόεδρο  της  ΤΕΚ,  και  ένα  επιπλέον  μέλος.  Ο  Πρόεδρος  της  ΤΕΚ  δύναται  να

προσκαλέσει  ύστερα  από  έγκριση  της  ΤΕΚ,  και  άλλα  άτομα,  κυρίως

εμπειρογνώμονες να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις ως παρατηρητές.

Κύριες αρμοδιότητες της ΤΕΚ είναι να:

Εισηγείται  στη  ΔΕ  τις  πράξεις  κάθε  μέτρου  καθώς  και  τη  χρηματοδότησή  τους,

επιβεβαιώνοντας ότι οι προτάσεις διετυπώθησαν βάσει των κριτηρίων που ορίζονται

στο ΕΣΣΒΑΑ, όπως εγκρίθηκαν. 

Η ΤΕΚ οφείλει να ενημερώνεται για την πρόοδο των δραστηριοτήτων του έργου και

των αποτελεσμάτων του. Στη συνέχεια, η ΤΕΚ θα συγκρίνει το σχέδιο του χρόνου με

την πραγματική πρόοδο της κάθε δράσης. Σε περίπτωση που οι περιορισμοί αυτοί θα

επηρεάσουν  τη  δυνατότητα  τήρησης  του  σχεδίου  δράσης  του  έργου,  αναγκαίες

τροποποιήσεις  θα  διερευνούνται  και  θα  εφαρμόζονται  επ’  ωφελεία  της  επιτυχούς

ολοκλήρωσης του ΕΣΣΒΑΑ και των κατοίκων της Καστοριάς. 

Επικοινωνία μεταξύ των εταίρων

Το σχέδιο επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων περιλαμβάνει  τους βασικούς κανόνες

εσωτερικής  επικοινωνίας  μεταξύ  των  εταίρων  του  έργου  και  την  επικοινωνιακή

προβολή του έργου στους εξωτερικούς εμπλεκόμενους του έργου. Πιο συγκεκριμένα

προβλέπονται: Τριμηνιαίες προγραμματισμένες συναντήσεις της ΤΕΚ και σύγκλιση

εκτάκτων με πρωτοβουλία της ΣΕ. Σύγκλιση της ΔΕ τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο

με τήρηση και δημοσιοποίηση πρακτικών των συναντήσεων (αφορά μόνο στη ΔΕ). Η

χρήση  ηλεκτρονικών  μέσων  επικοινωνίας  και  διαμοιρασμού  περιεχομένου  με  τη

χρήση  των  εφαρμογών  όπως  SENDSPACE/  DROPBOX.  Η  χρήση  ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου  για  την  αποστολή  εγγράφων.  Η  τηλεδιάσκεψη  μέσω  SKYPE θα

ενθαρρύνονται μεταξύ των εταίρων και των ομάδων εργασίας. Όταν η Τηλεδιάσκεψη

δε δύναται  να  χρησιμοποιηθεί  θα  γίνεται  χρήση συνήθως τηλεφωνικών  γραμμών.

Έγγραφα θα ανταλλάσσονται μέσω διαδικτύου, συμπληρωματικά με την ιστοσελίδα
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του Δήμου Καστοριάς όπου θα δημιουργηθεί  ειδική ενότητα για το ΕΣΣΒΑΑ του

Δήμου Καστοριάς. Και το σχέδιο επικοινωνίας θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα. 

Άρθρο 5 – Διαδικασία αποχώρησης/αντικατάστασης και αποβολής εταίρου

Η απώλεια  της  ιδιότητας  του μέλους  επέρχεται  με αιτιολογημένη αποχώρηση και

προκαλεί  την  τροποποίηση  του  Συμφώνου  Σύμπραξης.  Κάθε  εταίρος  μπορεί  να

αποχωρήσει με γραπτή δήλωσή του, που υποβάλλεται προς την ΔΕ. Η αποχώρηση

του  μέλους  ολοκληρώνεται  με  την  αποδοχή  της  δήλωσης  αποχώρησης  από  την

Διαχειριστική Αρχή. Οι υποχρεώσεις του εταίρου αναλαμβάνονται από το συντονιστή

εταίρο, ήτοι το Δήμο Καστοριάς ή με την είσοδο νέου εταίρου, κατόπιν απόφασης

έγκρισης της ΔΕ. Η ΔΕ δύναται να αποβάλει εταίρο με αίτηση αποβολής προς τη ΔΕ

υπογεγγραμένη από το 2/3 των μελών του εταιρικού σχήματος. 

Άρθρο 6 – Υποχρεώσεις/καθήκοντα Συντονιστή Εταίρου

Ο Συντονιστής Εταίρος (ΣΕ), ήτοι ο Δήμος Καστοριάς έχει την ευθύνη:

α. του σχεδιασμού και του συντονισμού της υλοποίησης του τελικού ΕΣΣΒΑΑ, μέσω

των διαδικασιών διαβούλευσης και την στενή και ουσιαστική συνεργασία όλων των

τοπικών φορέων της περιοχής, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Το

τελικό ΕΣΣΒΑΑ θα εκπονηθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που

θα προσδιορίσει  η  ΕΥΔ ΕΠ της  Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας,  στην σχετική

πρόσκληση.

β.  της  παρακολούθησης  και  αποτελεσματικής  υλοποίησης  του  τελικού  ΕΣΣΒΑΑ

όπως αυτό θα εγκριθεί από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

γ.  των απαραίτητων τροποποιήσεων του τελικού ΕΣΣΒΑΑ, είτε  κατόπιν  σχετικής

απαίτησης  της  ΕΥΔ  ΕΠ  της  Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας,  με  βάση  την

προβλεπόμενη  αξιολόγηση,  είτε  κατόπιν  πρότασης  δικής  του  προς  την  ΕΥΔ  και

αποδοχής / έγκρισης αυτής της πρότασης από την ΕΥΔ.

Ο  ΣΕ  έχει  όλες  τις  αρμοδιότητες  και  ευθύνες  που  προβλέπονται  από  τους

Κανονισμούς των ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020.

Άρθρο 7 – Υποχρεώσεις/καθήκοντα Εταίρου
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Κάθε εταίρος υποχρεούται να συμμετέχει στα όργανα διοίκησης του ΕΣΣΒΑΑ. 

Η συμμετοχή  των  φορέων  στην  Εταιρική  αυτή  Συνεργασία  είναι  δεσμευτική  και

παράγει ευθύνες για κάθε φορέα χωριστά:

Α)  Στο  τμήμα  του  Σχεδίου  που  αφορά  την  ευθύνη  υλοποίησης  των  πράξεων  ως

Φορέας Υλοποίησης ή ως Τελικός Δικαιούχος.

Β) Στο σύνολο του Σχεδίου εφ’ όσον οι πράξεις βρίσκονται σε συνέργεια, συνάφεια

και χρονική αλληλουχία.

Άρθρο 8 – Επίλυση Προβλημάτων

Για την επίλυση προβλημάτων που τυχόν θα δημιουργούνται κατά την υλοποίηση του

Σχεδίου εφόσον αυτά αποτελούν προβλήματα που αφορούν τις μεταξύ των μερών

σχέσεις, αρμόδια είναι η ΔΕ.

Αν τα προβλήματα αυτά αφορούν γενικότερα στην πορεία εφαρμογής του Σχεδίου

αρμόδια είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Π.Ε.Π Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 9 – Ισχύς και Τροποποίηση του Συμφωνητικού

Η  ισχύς  του  παρόντος  Συμφωνητικού  αρχίζει  από  την  αναφερόμενη  ημερομηνία

υπογραφής του, και λήγει μετά το διαχειριστικό κλείσιμο της τελευταίας (με βάση το

χρονοδιάγραμμα)  πράξης,  του  Επιχειρησιακού  Στρατηγικού  Σχεδίου  Βιώσιμης

Αστικής Ανάπτυξης.

Το συμφωνητικό διακόπτεται στην περίπτωση που διακοπεί οριστικά και αμετάκλητα

και  για  διάφορους  λόγους  η  χρηματοδότηση  των  ενεργειών  του  Έργου  από  την

αρμόδια Εθνική Αρχή.

Τροποποίηση του παρόντος συμφωνητικού γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των

δύο τρίτων (2/3) των μελών των συμβαλλομένων.

Αυτά συμφώνησαν και συνομολόγησαν οι υπογράφοντες και προς απόδειξη τούτων

συντάχθηκε το παρόν Συμφωνητικό το οποίο υπογράφεται και μονογράφεται σε κάθε

του φύλλο, σε δώδεκα συν τρία (12 + 3) πρωτότυπα αντίγραφα, από τα οποία έλαβε

κάθε ένας υπογράφον από ένα και τρία παρέλαβε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου

Καστοριάς  για  τις  νόμιμες  διαδικασίες  υποβολής  του  προσχεδίου  ΕΣΣΒΑΑ στην

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.
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Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ14/2016

Η Διοικούσα   Επιτροπή του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  μετά  από εισήγηση της  Νομαρχιακής

Επιτροπής του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Νομού Καστοριάς ομόφωνα αποφασίζει : 

α)  τη  συμμετοχή  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδας  Τμήματος  Δυτικής

Μακεδονίας  στην  Αστική  Αρχή  για  το  Σχεδιασμό  και  την  Υλοποίηση  του

Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) του

Δήμου Καστοριάς

β)   την υπογραφή του σχετικού προαναφερόμενου συμφωνητικού συνεργασίας. 

Για την υπογραφή του σχετικού Συμφώνου   εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Ν.Ε. 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  Κωσταντίνος Κεχαϊδης.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο εκτελών χρέη Γενικού  Γραμματέως  

Δημήτρης Μαυροματίδης                            Δαλάκης Νικόλαος
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