
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                    Αριθµ. Α̟όφ.95/2019 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 4ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα  23 -4-2019    ηµέρα  Τρίτη   και  ώρα  
18:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  7942/16-4-2019   ̟ρόσκληση 
του  Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου  η ο̟οία ε̟ιδόθηκε 
στον καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 
3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα: 
  ………………………………………………………………………… 
Α̟οδοχή Όρων της Α̟όφασης  ένταξης της Πράξης του έργου  
“ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ α̟ό το Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης « ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταµείου. 

…………………………………………………………………………… 
      
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
                                                                                   

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 3 Παπάς Ευθύµιος 
4 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 4 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
5 Βύρλιος Μάρκος 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 
6 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 6 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
7 Χαιτίδης Γεώργιος 7 Κάλφας Γεώργιος 
8 Αριστερίδης Ιωάννης 8 Καραφουλίδης Ανέστης 
9 Κύρκα Μαρία 9 Σπενδαµίδης Γιώργος 
10 Παπαοικονόµου Παντελής 10  Ανδρονικίδου Ιωάννα              
11 Βρυζίδου Παρασκευή         11 Καραίσκος Γεώργιος         
12 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 12  Κατσίδης Ευστάθιος 
13 Μπίγγας Στέφανος 13 Κοκκινίδης Γεώργιος 
14 Τσολακίδης Ισαάκ 14 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος               
15  Ασπράγκαθος Ιωάννης              
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    16 Ανδρεάδης Κων/νος        
    17  Μίχος Κωνσταντίνος       

18 Απαζίδου Σοφία                       
19  Χόλµπα Αντωνία                                  
          

 
                                 
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
     0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  α̟ών ∆ηµαρχεύων 
ήταν ο κ. Αριστερίδης Ιωάννης                           
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   Βλάστης,  
Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , Κοµνηνών, Μεσόβουνου, 
Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, 
Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, 
Μαυρο̟ηγής, Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο 
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
…………………………………………………………………………… 
  Στη συνέχεια ο κ. ̟ρόεδρος το λόγο έδωσε στον κ. Νικόλαο Κουρουµ̟λή 
υ̟άλληλο του  Γραφείου Προγραµµατισµού του ∆ήµου µας ο ο̟οίος 
εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα ̟αρακάτω : 
    Το ̟ράσινο Ταµείο µέσω  e-mail µας  κοινο̟οίησε στις 12/04/2019 ότι:  
«…… Σας α̟οστέλλουµε συνηµµένα την µε αριθµό 154.3.3 Α̟όφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου  σύµφωνα µε την ο̟οία 
̟ροχώρησε στην ένταξη των έργων, ό̟ως αναφέρονται στον σχετικό  ̟ίνακα, 
στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του 
Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2019, σε συνέχεια της µε αριθµ. ̟ρωτ. 2897/29-06-
2018 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2018» Πρόσκλησης του 
Πράσινου Ταµείου. 
Συνηµµένα θα βρείτε το ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ (ΣΑΠΟ) το ο̟οίο ̟αρακαλούµε να µας ε̟ιστρέψετε το συντοµότερο 
συµ̟ληρωµένο και υ̟ογεγραµµένο α̟ό τον Νόµιµο Εκ̟ρόσω̟ο του ∆ήµου, 
συνοδευόµενο και α̟ό την σχετική Α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
στην ο̟οία να αναφέρονται «η α̟οδοχή των όρων της χρηµατοδότησης 
ύψους 196,416,00€ καθώς η εξουσιοδότηση ̟ρος το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο του 
δήµου για τις ̟ερεταίρω ενέργειες…….» . 
 
Με την µε αριθµ. 178/2018 Α̟όφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου υ̟οβάλλαµε 
̟ρόταση µε τίτλο “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑ∆ΩΝ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
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∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ” στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Πράσινου 
Ταµείου «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα 1 
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018», Μέτρο 2 : Αναβάθµιση αστικού 
εξο̟λισµού, ∆ράση : 2.1. Αναβάθµιση της διαµόρφωσης και του αστικού 
εξο̟λισµού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και χώρων ̟ρασίνου, συνολικού 
̟ροϋ̟ολογισµού 245.520 € εκ των ο̟οίων το ̟οσό των 196.416,00€ θα 
καλυφθεί α̟ό χρηµατοδότηση του Πράσινου Ταµείου και το ̟οσό των 
49.104,00€ α̟ό ΣΑΤΑ του ∆ήµου . 
Τα συστήµατα των βυθιζόµενων κάδων θα το̟οθετηθούν σε δύο σηµεία στην 
∆.Κ. Πτολεµαίδας, το κάθε σύστηµα ̟εριέχει δύο κάδους µε συµ̟ίεση και δύο 
κάδους χωρίς συµ̟ίεση σε κάθε σηµείο. Το ένα σηµείο ̟ου έχει ε̟ιλεγεί 
βρίσκεται ε̟ί της οδού 25ης Μαρτίου ̟λησίον της Τρά̟εζας Πειραιώς και τον 
άλλο ε̟ί της οδού Παυλίδη - Αδαµο̟ούλου, ̟λησίον της ̟ιάτσας των Ταξί 
   ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Α. Τη α̟οδοχή των όρων της Α̟όφασης ¨ένταξης της Πράξης ̟ρος 
χρηµατοδότηση  α̟ό το Πράσινο Ταµείο  οι όροι της ο̟οίας έχουν ως εξής : 
 

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 

 
Σήµερα, στις ……………….ο κάτωθι δικαιούχος χρηµατοδότησης α̟ό το 
Πράσινο Ταµείο µε την ονοµασία ∆ήµος……………………….έχοντας λάβει 
γνώση της  δηµοσιευθείσας ̟ρόσκλησης  και των όρων αυτής, του Οδηγού 
του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος και των όρων αυτού α̟οδέχεται τα 
κάτωθι: 
 

Άρθρο 1: Μη χρηµατοδότησης έργου α̟ό άλλα χρηµατοδοτικά µέσα 
(εθνικά, Ε.Ε.) της τρέχουσας ή άλλης ̟ρογραµµατικής ̟εριόδου. 

Ο δικαιούχος βεβαιώνει υ̟εύθυνα ότι οι  ̟ροβλε̟όµενες δα̟άνες του εν 
λόγω έργου ό̟ως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 2 του ̟αρόντος, ή µέρος αυτής, 
δεν έχει τύχει στο ̟αρελθόν ούτε θα τύχει χρηµατοδότησης α̟ό άλλα εθνικά ή 
της Ε.Ε. χρηµατοδοτικά µέσα της τρέχουσας ή άλλης ̟εριόδου.  
 
Άρθρο 2: Αντικείµενο Συµφώνου Α̟οδοχής Όρων 
Ο ∆ικαιούχος 
…………………………………………………………………………………..αναλα
µβάνει την υ̟οχρέωση εκτέλεσης του έργου 
«………………………………………… …………………… ………….……», 
συνολικής δηµόσιας δα̟άνης ………………………….. € στο ̟λαίσιο του 
Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος 
«……………………………………………………………………………… 
……..……………………….…» και εντός του εγκεκριµένου 
χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης του έργου.  
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Το έργο χρηµατοδοτείται α̟ό το Πράσινο Ταµείο σύµφωνα µε τους όρους και 
τις υ̟οχρεώσεις του ̟αρόντος Συµφώνου και του Οδηγού ∆ιαχείρισης 
Προγραµµάτων, ό̟ως αυτό ισχύει. 
 
Άρθρο 3: Τήρηση εθνικής νοµοθεσίας και κανόνων Ε.Ε. 
Ο ∆ικαιούχος υ̟οχρεούται να τηρεί την εθνική νοµοθεσία και τους κανόνες 
της Ε.Ε. και ιδίως τη νοµοθεσία ̟ου αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, τα 
δηµόσια έργα, τις ̟ροµήθειες, τις µελέτες, τις υ̟ηρεσίες. 
 
Άρθρο 4: Κοινο̟οίηση ε̟ιµέρους στοιχείων υλο̟οίησης του έργου 
 

Με την έναρξη υλο̟οίησης του έργου, α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης µε 

τον ανάδοχο και µέχρι την ολοκλήρωσή της, ο ∆ικαιούχος υ̟οχρεούται: 

• Μετά την υ̟ογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο να κοινο̟οιήσει 

άµεσα στο Πράσινο Ταµείο, την υ̟ογεγραµµένη σύµβαση.  

• Στην ̟ερί̟τωση εκτέλεσης έργων για τα ο̟οία α̟αιτείται η χορήγηση 

αδειών/εγκρίσεων ̟ριν την εκτέλεσή τους α̟ό τα αρµόδια όργανα η 

εξασφάλισή τους και η ̟ροσκόµισή τους στο Πράσινο Ταµείο  α̟ό τον 

∆ικαιούχο α̟οτελεί ̟ροϋ̟όθεση για την χρηµατοδότησή τους. 

• Ο ∆ικαιούχος οφείλει να ενηµερώνει το Πράσινο Ταµείο για την 

συµβασιο̟οίηση του έργου.  

• Να καταρτίζει και να υ̟οβάλλει στο Πράσινο Ταµείο ̟λήρη φάκελο µε τα 

α̟αραίτητα δικαιολογητικά για την ̟ληρωµή, ό̟ως αυτά βρίσκονται 

στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταµείου  

http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/61-2015-11-03-07-08-

34/211-astiki-anazoogonisi-poleon 

• Να καταρτίσει και να υ̟οβάλει στο Πράσινο Ταµείο κατά την 

α̟ο̟ληρωµή του έργου, αναλυτική έκθεση ολοκλήρωσης του έργου (βάσει 

του εδαφίου 10 ̟αρ. 3 του Οδηγού του Χ.Π. «∆ράσεις Περιβαλλοντικού 

Ισοζυγίου»), ό̟ου θα ̟εριγράφεται το υλο̟οιηθέν φυσικό αντικείµενο, οι 

δα̟άνες ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν και το α̟οτέλεσµα ̟ου ε̟ιτεύχθηκε σε 

σχέση µε το εγκριθέν.  

• Το Πράσινο Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα α̟ένταξης του ∆ικαιούχου 

εφόσον το έργο δεν εξελίσσεται οµαλά.  

• Στην ̟ερί̟τωση εκείνη ̟ου το Πράσινο Ταµείο δια̟ιστώσει, σε 

ο̟οιαδή̟οτε φάση υλο̟οίησης του έργου, ακόµα και µετά το ̟έρας 

αυτής, τη µη τήρηση α̟ό τον ∆ικαιούχο της εθνικής νοµοθεσίας και των 
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κανόνων της Ε.Ε., έχει το δικαίωµα να διακόψει αζηµίως γι’ αυτό τη 

χρηµατοδότηση του έργου και να αναζητήσει α̟ό τον ∆ικαιούχο την 

ε̟ιστροφή της χρηµατοδότησης την ο̟οία έλαβε. Ο ∆ικαιούχος οφείλει 

να ε̟ιστρέψει την χρηµατοδότηση ̟ου έλαβε στο Πράσινο Ταµείο. 

Άρθρο 5: Τρο̟ο̟οιήσεις σύµβασης (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο / 
̟αράταση ̟ροθεσµιών)  

Ο ∆ικαιούχος υ̟οχρεούται να υ̟οβάλει για ̟ροέγκριση στο Πράσινο Ταµείο 
ο̟οιαδή̟οτε τρο̟ο̟οίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της 
υ̟ογραφείσας σύµβασης.  
Η σύναψη συµ̟ληρωµατικών συµβάσεων γίνεται σε εξαιρετικές ̟ερι̟τώσεις, 
δηλαδή όταν µε την υ̟οβολή του ΑΠΕ ̟ροκύ̟τουν συµ̟ληρωµατικές 
εργασίες οι ο̟οίες αιτιολογούνται ειδικώς και ε̟αρκώς ως ̟ρος το 
χαρακτηρισµό τους ως συµ̟ληρωµατικές λόγω α̟ρόβλε̟των ̟εριστάσεων 
και ̟ρέ̟ει να ̟ληρούνται ειδικοί όροι. Σε αυτές ̟ερι̟τώσεις, και εφόσον ο 
∆ικαιούχος ̟ροτίθεται να αιτηθεί τη δυνατότητα χρηµατοδότησης α̟ό το 
Πράσινο Ταµείο της ε̟ικείµενης συµ̟ληρωµατικής σύµβασης, υ̟οχρεούται 
να υ̟οβάλλει όλα τα α̟αραίτητα έγγραφα και στοιχεία βάσει της κείµενης 
νοµοθεσίας.  
Μετά την ̟ροέγκριση τρο̟ο̟οίησης στοιχείων της σύµβασης, ο δικαιούχος 
υ̟οχρεούται να κοινο̟οιήσει στο Πράσινο Ταµείο την τρο̟ο̟οιηµένη 
σύµβαση, τηρώντας τη σχετική νοµοθεσία ̟ερί της υ̟οχρέωσης καταχώρισης 
στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο» (άρθρο38 ̟αρ.6 του Ν. 4412/2016 και 
της σχετικής Υ.Α. 576/2017 ΦΕΚ Β’ 1781/2017). 
 
Ο ∆ικαιούχος υ̟οχρεούται να ενηµερώνει το Πράσινο Ταµείο σε κάθε 
̟ερί̟τωση ̟αράτασης των ̟ροθεσµιών εκτέλεσης του έργου, κοινο̟οιώντας 
τις σχετικές α̟οφάσεις κατά την υ̟οβολή για την ̟ληρωµή της δα̟άνης. 
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου η υλο̟οίηση του έργου δεν καθίσταται εφικτή εντός του 
εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος και το έργο δεν εξελίσσεται οµαλά, η 
χρηµατοδότηση του έργου α̟ό το Πράσινο Ταµείο δύναται να διακο̟εί και 
το Πράσινο Ταµείο µ̟ορεί να ανακαλέσει την α̟όφαση ένταξης του έργου, 
χωρίς να α̟αιτείται συµφωνία του ∆ικαιούχου. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ο 
∆ικαιούχος οφείλει να ε̟ιστρέψει το σύνολο της χρηµατοδότησης την ο̟οία 
τυχόν έλαβε α̟ό το Πράσινο Ταµείο το ο̟οίο και ε̟ιφυλάσσεται ̟αντός 
νοµίµου δικαιώµατός του για την είσ̟ραξή της. Σε καµία ̟ερί̟τωση ο 
∆ικαιούχος δεν δύναται να αξιώσει καταβολή τόκων υ̟ερηµερίας α̟ό το 
Πράσινο Ταµείο.  
Άρθρο 6: Παρακολούθηση Ενταγµένου Έργου 
Ο ∆ικαιούχος υ̟οχρεούται: 
(α) Να ορίζει υ̟εύθυνο άτοµο για την ε̟ικοινωνία µε το Π.Τ., τον / την 
……………………………………………, ∆ιεύθυνση/ 
Τµήµα:………………………………., τηλ.: ……………………., fax: 
…………………………….., e-mail:……………………….. 
(β) Να λειτουργεί µηχανισµό ̟ιστο̟οίησης εκτέλεσης του έργου, ο ο̟οίος 
θα εξασφαλίζει τον α̟οτελεσµατικό έλεγχο της ̟οιότητας και ̟οσότητας των 
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υλικών των υ̟ηρεσιών και του τελικού ̟αραδοτέου α̟οτελέσµατος καθώς και 
να εφαρµόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των ̟ληρωµών, ο ο̟οίος θα 
εξασφαλίζει τη νοµιµότητα, τη διαφάνεια,  και κανονικότητά τους 
(γ) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική µερίδα για το έργο στο ο̟οίο θα 
καταχωρούνται όλες οι δα̟άνες ̟ου θα αντιστοιχούν ̟λήρως ̟ρος τις 
δηλούµενες ̟ληρωµές. 
Το Πράσινο Ταµείο έχει το δικαίωµα να ελέγξει τα ανωτέρω σε κάθε στάδιο 
υλο̟οίησης του έργου. 
Άρθρο 7: Τήρηση στοιχείων και δικαιολογητικών α̟ό ∆ικαιούχο 
Ο ∆ικαιούχος υ̟οχρεούται: 
(α) Να τηρεί και να ενηµερώνει φάκελο έργου µε όλα τα στοιχεία ̟ου 
αφορούν στην εκτέλεση του έργου έως την ολοκλήρωση, την α̟ο̟ληρωµή 
του, σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στον Οδηγό ∆ιαχείρισης και τις τυχόν 
ειδικότερες οδηγίες του Πράσινου Ταµείου. 
(β) Να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά µε τις δα̟άνες και 
τους λογιστικούς ελέγχους των έργων για διάστηµα ̟έντε ετών µετά το 
κλείσιµο του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος. Το ανωτέρω διάστηµα µ̟ορεί 
να ̟αρατείνεται είτε στην ̟ερί̟τωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατό̟ιν 
δεόντως αιτιολογηµένης θέσης του Πράσινου Ταµείου. 
(γ)  Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα τηρούνται είτε σε 
̟ρωτότυ̟η µορφή, είτε σε ακριβή αντίγραφα των ̟ρωτότυ̟ων εγγράφων.   
 
Άρθρο 8: Ε̟αληθεύσεις – Έλεγχοι 
Ο ∆ικαιούχος υ̟οχρεούται: 
(α) Να α̟οδέχεται ε̟ιτό̟ιους ελέγχους α̟ό το Πράσινο Ταµείο τόσο στην 
έδρα του όσο και στους χώρους υλο̟οίησης των έργων.  
(β) Να α̟οδέχεται τη διενέργεια ελέγχων α̟ό τα αρµόδια εθνικά 
ελεγκτικά όργανα. 
(γ) Να διαθέτει, εφόσον ζητηθούν, στα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του 
Πράσινου Ταµείου καθώς και σε όλα τα αρµόδια εθνικά ελεγκτικά όργανα, 
όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία εκτέλεσης του έργου.  
(δ) Να ̟αρέχει στα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Πράσινου Ταµείου 
συµ̟ληρωµατικά στοιχεία ή διευκρινήσεις, εφόσον αυτά α̟αιτηθούν. 
 
Άρθρο 9: ∆ηµοσιότητα 
Ο ∆ικαιούχος υ̟οχρεούται:  
(α) Να α̟οδεχθεί την συµ̟ερίληψή του στη λίστα ∆ικαιούχων του 
Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος ̟ου δηµοσιο̟οιεί το Πράσινο Ταµείο στην 
οικεία ιστοσελίδα, στην ο̟οία αναφέρονται το όνοµα του ∆ικαιούχου, ο 
τίτλος του έργου και το ̟οσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης ̟ου διατίθεται 
για την υλο̟οίηση του έργου. 
( β) Να λάβει όλα τα µέτρα ̟ληροφόρησης – δηµοσιότητας ό̟ως 
̟ροβλέ̟ονται τόσο στον οδηγό του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος. όσο και 
στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταµείου:  
http://www.prasinotameio.gr/images/Τεχνικές_̟ροδιαγραφές_Αναµνηστι
κής_Πινακίδας_Έργου.pdf 
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Άρθρο 10: Τήρηση όρων και υ̟οχρεώσεων 
(α) Ο ∆ικαιούχος βεβαιώνει υ̟εύθυνα ότι έχει λάβει ̟λήρη γνώση και 
α̟οδέχεται ολοσχερώς και ανε̟ιφυλάκτως το σύνολο των ̟αρόντων όρων 
του Συµφώνου και του Οδηγού ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων, καθώς και των 
υ̟οχρεώσεων ̟ου α̟ορρέουν α̟ό αυτά. 
(β) Η µη τήρηση των όρων και των υ̟οχρεώσεων του ̟αρόντος συµφώνου 
ή σε ̟ερί̟τωση ̟ου το έργο α̟οκλίνει α̟ό τους όρους της α̟όφασης ένταξης, 
το έργο ε̟ανεξετάζεται α̟ό το Πράσινο Ταµείο. Εάν οι ανωτέρω α̟οκλίσεις 
κριθούν αδικαιολόγητες η α̟όφαση ένταξης του έργου δύναται να ανακληθεί 
αζηµίως για το Πράσινο Ταµείο χωρίς να α̟αιτείται συµφωνία του 
∆ικαιούχου. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ο ∆ικαιούχος οφείλει να ε̟ιστρέψει το 
σύνολο της χρηµατοδότησης την ο̟οία τυχόν έλαβε α̟ό το Πράσινο Ταµείο, 
το ο̟οίο και ε̟ιφυλάσσεται ̟αντός νοµίµου δικαιώµατός του για την 
είσ̟ραξή της. 
 
Το Σύµφωνο υ̟εγράφη α̟ό τον ∆ικαιούχο σε δύο (2) ̟ρωτότυ̟α αντίγραφα 
εκ των ο̟οίων ένα (1) τηρεί ο ∆ικαιούχος στο φάκελο έργου και ένα (1) 
υ̟οχρεούται να α̟οστείλει στο Τµήµα Σχεδιασµού, ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 
Προγραµµάτων του Πράσινου Ταµείου. 
 
 
Β Την α̟οδοχή του  ̟οσού 196.416,00  €  α̟ό το  Πρόγραµµα 

Χρηµατοδότησης ≪ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ,  τρο̟ο̟οιώντας  τον ̟ρ/σµό οικ. Έτους 2019 ως εξής 
: 
Εγγράφουµε το ̟οσό των  196.416,00  € στο σκέλος των εσόδων στον  Κ.Α. 
1329.0002 «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» και στη συνέχεια  το µεταφέρουµε µέσω 
α̟οθεµατικού στον νέο ΚΑ 62.7135.0073 «Συστήµατα βυθιζόµενων κάδων 
ανακύκλωσης διαβαθµισµένης συµ̟ίεσης α̟ορριµµάτων ∆ήµου Εορδαίας 
(ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)» 
Ε̟ίσης µεταφέρουµε ̟ίστωση  ̟οσού 49.104,00 € ΣΑΤΑ α̟ό τον ΚΑ 
30.7333.0074  «Ε̟ισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος οδικού δικτύου 
∆ήµου Εορδαίας (ΣΑΤΑ)» µέσω α̟οθεµατικού στον  ΚΑ 62.7135.0073 
 
Ο Πρ/σµός διαµορφώνεται ως εξής : 
Όσον αφορά τα έσοδα: 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα  

Πρόταση 

για 

τρο̟/ση 

∆ιαµ/θέντα  

µετά την 

τρο̟/ση 

1329.0002 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 65.000,00  196.416,00 261.416,00 

  ΣΥΝΟΛΟ    196.416,00   

 
Όσον αφορά τα έξοδα: 
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Κωδικός Περιγραφή 

∆ιαµ/θέντ

α 27-8-2018 

Πρόταση 

για 

τρο̟/ση 

∆ιαµ/θέντ

α µετά την 

τρο̟/ση 

30.7333.00

74 

Ε̟ισκευή φθορών ασφαλτικού 

οδοστρώµατος οδικού δικτύου ∆ήµου 

Εορδαίας (ΣΑΤΑ) 300.000,00 

 -

49.104,00 250.896,00 

62.7135.00

73 

Συστήµατα βυθιζόµενων κάδων 

ανακύκλωσης διαβαθµισµένης 

συµ̟ίεσης α̟ορριµµάτων ∆ήµου 

Εορδαίας (ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΤΑΜΕΙΟ196.416+ΣΑΤΑ 49.104,00) 0,00 245.520,00 245.520,00 

      196.416,00   

 

Ο Συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός της ̟ροµήθειας ανέρχεται στο ̟οσό των 
245.520,00€. 
 
Β. Περί εξουσιοδότησης του ∆ηµάρχου κ. Ζαµανίδη Σάββα για τις ̟εραιτέρω 
ενέργειες. 
Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει σχετικά. 

 

Αριθµ. α̟όφ. 95/2019. 

 

Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω  

 

                                        Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Την α̟οδοχή όλων των όρων της α̟όφασης ένταξης της Πράξης ̟ρος 

χρηµατοδότηση α̟ό το Πρασινο Ταµείο του έργου « ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ  ό̟ως αναλυτικά ̟εριγράφεται στο 

εισηγητικό της α̟όφασης . 

2. Την α̟οδοχή του  ̟οσού 196.416,00  €  α̟ό το  Πρόγραµµα 

Χρηµατοδότησης ≪ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ,  τρο̟ο̟οιώντας  τον ̟ρ/σµό οικ. Έτους 2019 ως εξής 
: 
Εγγράφουµε το ̟οσό των  196.416,00  € στο σκέλος των εσόδων στον  Κ.Α. 
1329.0002 «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» και στη συνέχεια  το µεταφέρουµε µέσω 
α̟οθεµατικού στον νέο ΚΑ 62.7135.0073 «Συστήµατα βυθιζόµενων κάδων 
ανακύκλωσης διαβαθµισµένης συµ̟ίεσης α̟ορριµµάτων ∆ήµου Εορδαίας 
(ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)» 
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Ε̟ίσης µεταφέρουµε ̟ίστωση  ̟οσού 49.104,00 € ΣΑΤΑ α̟ό τον ΚΑ 
30.7333.0074  «Ε̟ισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώµατος οδικού δικτύου 
∆ήµου Εορδαίας (ΣΑΤΑ)» µέσω α̟οθεµατικού στον  ΚΑ 62.7135.0073 
 
4) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Εορδαίας ως το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ό του ∆ήµου 

µας  για την υ̟ογραφή του δανειστικού συµβολαίου και των δικαιολογητικών της 

σύµβασης,. 

 
 

 
             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε   αυξ.   Αριθµ.    95/2019  

…………………………………………………………………………… 
Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 

                          Ο ∆ηµαρχεύων                                   Τα Μέλη 
                    Ιωάννης Αριστερίδης  
 

  

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 4. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης  
5    Βύρλιος Μάρκος 

 6. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 7   Αριστερίδης Ιωάννης 

 8  Χαιτίδης Γεώργιος  

 9.  Κύρκα Μαρία  

 10 . Παπαοικονόµου Παντελής 

 11. Βρυζίδου Παρασκευή 

           Πτολεµαΐδα 12. Μπίγγας Στέφανος 

  Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού  13. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

            Συµβουλίου     14. Τσολακίδης Ισαάκ 
15.  Ασπράγκαθος Ιωάννης        

 16. Ανδρεάδης Κων/νος 

 17. Μίχος Κωνσταντίνος         

 18. Απαζίδου Σοφία 

Παπαοικονόµου Παντελής 19. Χόλµπα Αντωνία 

  

           
                                          
 
 

ΑΔΑ: Ω91ΥΩΡ6-ΓΘΡ


		2019-05-08T09:23:38+0300
	Athens




