
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 257/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  23ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-11-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη δια περιφοράς µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
ύστερα από την αρ. πρωτ. 24295/16-11-2020 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 υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 
30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’), της υπ’αριθµ. εγκ. 
163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθµ. 60249/23-9-2020 καθώς και της 
υπ’αριθµ. ΚΥΑ ∆1 α/ΓΠ.οικ. 68952 (ΦΕΚ 4757/28-10-2020 τα,Β), επίσης της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 71342/6-11-2020 
(ΦΕΚ 4899 τΒ) &  των ∆Ι∆Α∆/Φ69/133/οικ 20764/7-11-2020 & 427/77440/1311-2020 εγκ του ΥΠΕΣ για να 
λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση της µε αριθµ. : 18/2020 Μελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής µε 
τίτλο: «Συστήµατα βυθιζόµενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθµισµένης συµπίεσης απορριµµάτων ∆ήµου 
Εορδαίας», και υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταµείο για την ένταξη έργου στο Πρόγραµµα 
χρηµατοδότησης «∆ράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου στον Άξονα Προτεραιότητας 1  (Α.Π. 1) 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης   
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
8. Κοκκινιδης Ευστάθιος 

  

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την από 16-
11-2020 εισήγηση του Γρ. Προγραµµατισµού, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ : « Έγκριση της µε αριθµ. :18/2020 Μελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και Ποιότητας 
Ζωής και υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταµείο για την ένταξη έργου στο Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης « 
∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1) » 
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 5784/01-09-2020 Πρόσκληση του Πράσινου Ταµείου µε κωδικό : 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ -2020  
Ιστορικό  
Το Πράσινο Ταµείο καλεί τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου βαθµού, να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον για την ένταξη τους στο Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.1) « Αστική Αναζωογόνηση». 
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Η πρόσκληση είναι η δεύτερη (Β’) από τις δύο προβλεπόµενες στο πλαίσιο του ολοκληρωµένου 
χρηµατοδοτικού προγράµµατος « ∆ράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Άξονα προτεραιότητας  « Αστική 
Αναζωογόνηση « για τα έτη 2019-2020. 
Ο κάθε δήµος στα πλαίσια αυτά υποβάλλει έως δύο προτάσεις και στο ίδιο Μέτρο  
Επιλεξιµότητα-∆οµή του Προγράµµατος 
Ο Άξονας Προτεραιότητας του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος περιλαµβάνει δύο (2) µέτρα ως εξής: 
Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις :για την ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου ,καθώς 
και δράσεις αποκατάστασης ή/και επαναχρήσης δηµοσίων κτιρίων που είναι χαρακτηρισµένα ως διατηρητέα 
ή µνηµεία 
Μέτρο 2. Παρεµβάσεις στον αστικό χώρο :όπως είναι η αναβάθµιση του αστικού εξοπλισµού κοινοχρήστων 
χώρων και χώρων πρασίνου, η δηµιουργία ή αναβάθµιση παιδικών χαρών και παιδότοπων , πεζοδρόµων και 
σχολικών κτιρίων, αναβάθµιση ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική σχολικών κτιρίων κ.λ.π.. Οι δράσεις 
αυτές υποχρεούνται να λαµβάνουν υπόψη τις αρχές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού και να έχουν ως στόχο την 
αύξηση της βιωσιµότητας των κοινοχρήστων χώρων καθώς και την προσβασιµότητα. 
Κάθε δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηµα χρηµατοδότησης για ένταξη σε ένα µόνο από τα ως 
άνω Μέτρα. και να καταθέσει έως δύο (2) προτάσεις οι οποίες πρέπει να εντάσσονται  υποχρεωτικά στο ίδιο 
Μέτρο του προγράµµατος. Μία πρόταση µπορεί να περιλαµβάνει παρεµβάσεις σε περισσότερους του ενός 
χώρους, ωστόσο,µε το ίδιο φυσικό αντικείµενο. 
Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ύψος του «αιτούµενου ποσού χρηµατοδότησης» δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
προβλεπόµενο « ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης ανα δικαιούχο» το οποίο συναρτάται µε πληθυσµιακά 
κριτήρια. 
Το «ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης ανά δικαιούχο» διαµορφώνεται ανάλογα µε το πληθυσµιακό µέγεθος του 
∆ήµου ,σε συνάρτηση µε τα Μέτρα του χρηµατοδοτικού προγράµµατος και κλιµακώνεται ως εξής: 
Για το Μέτρο 1 από τον τύπο Χ1= (200.000+Π*5)*σΑΠ 
Π= ο Μόνιµος ή εναλλακτικά ο Πραγµατικός –de facto Πληθυσµός βάσει της επίσηµης απογραφής ΕΛΣΤΑΤ 
του 2011 

Σαπ= συντελεστής Αστικής Πυκνότητας (1,0 για ∆ήµο µας) 
Για το Μέτρο 2 από τον τύπο Χ2=(200.000 + Π) 0,8  

Χ2 =(200.000 + 45.592 (πληθυσµός) Χ 0,8= 196.473,60 για τον ∆ήµο Εορδαίας  
Υποβολή πρότασης στο χρηµατοδότησης  
Ο ∆ήµος Εορδαίας προτίθεται να υποβάλλει πρόταση χρηµατοδότησης µε τίτλο : « ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου « ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον Άξονα 1 « ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ », Μέτρο 2 : Αναβάθµιση αστικού εξοπλισµού, ∆ράση 
: 2.1 Αναβάθµιση της διαµόρφωσης και του αστικού εξοπλισµού ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων και χώρων 
πρασίνου, συνολικού προϋπολογισµού 245.520,00 ευρώ εκ των οποίων ο ποσό των 196.473,60 ευρώ θα 
καλυφθεί από χρηµατοδότηση του Πράσινου Ταµείου (ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης  και το ποσό των 
49.046,40 ευρώ από ιδίους πόρους του ∆ήµου Εορδαίας. 
Για την τοποθέτηση των βυθιζόµενων κάδων προκρίθηκαν δύο (2) σηµεία  στον αστικό ιστό της πόλης . Το 
πρώτο στο Παλιό Πάρκο (εµπροσθεν της Τράπεζας Πειραιώς στη συµβολή µε οδό Περδίκκα) και το δεύτερο 
στον χώρο της Λαϊκής Αγοράς (επί της οδού Πόντου, µεταξύ ∆ηµοκρατίας και Εθνικής Αντίστασης (ήδη 
υφίσταται παλαιός ηµιυπόγειος κάδος ο οποίος θα αντικατασταθεί από τον νέου).  
Στα πλαίσια ωρίµανσης της πρότασης και αποφυγής της περίπτωσης βλάβης ή καταστροφής µε όλα τα 
συνεπακόλουθα, των δικτύων των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας ( ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ∆ΕΤΗΠ, ∆ΕΥΑΕ, δίκτυο ΜΑΝ), 
αιτηθήκαµε από τους ως άνω παρόχους να µας ενηµερώσουν για τη διέλευση ή µη των δικτύων τους  από τα 
ως άνω σηµεία..  
Σε κανένα από τα δύο ως άνω σηµεία δεν διέρχονται δίκτυα και ως εκ τούτου η εκσκαφή για την τοποθέτηση 
δεν ενέχει κίνδυνο καταστροφής αυτών µε όλα τα συνεπακόλουθα. 
Για τους λόγους αυτούς εκπονήθηκε η µε αριθµό 18/2020 Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος , 
Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής µε τίτλο: « ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ». 
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Η τοποθέτηση σε δύο επιπλέον σηµεία στον αστικό ιστό, συµπληρώνει την προηγούµενη πρόταση 
χρηµατοδότησης που εκτελέστηκε σύµφωνα µε την 3/2018  προγενέστερη Μελέτη της ίδιας ∆ιεύθυνσης. Έτσι 
δηµιουργείται ένα ολοκληρωµένο δίκτυο στο κέντρο του αστικού ιστού της πόλης της Πτολεµαΐδας που 
περιλαµβάνει συνολικά τέσσερα σηµεία , δύο (2) στην κεντρική πλατεία και δύο (2) επιπλέον νέα 
προτεινόµενα  σηµεία µε την παρούσα πρόταση. 
Εισηγητικό 
Εξ όλων όσων εκτέθηκαν: πρέπει να ληφθεί απόφαση : 
Α. Για την υποβολή πρότασης µε τίτλο : « ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του 
Πράσινου Ταµείου « ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον ΄Αξονα 1 « ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ», Μέτρο 2 : Αναβάθµιση αστικού εξοπλισµού, ∆ράση : 2.1. Αναβάθµιση της διαµόρφωσης 
και του αστικού εξοπλισµού ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου , συνολικού 
προϋπολογισµού 245.520,00 ευρώ εκ των οποίων το ποσό των 196.473,60 (ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης 
από το πρόγραµµα) θα καλυφθεί από χρηµατοδότηση του Πράσινου Ταµείου και το ποσό των 49.046,40 ευρώ 
από ιδίους Πόρους. 
Β. Για την κάλυψη του επιπλέον ποσού των  49.046,40  ευρώ από ιδίους πόρους του ∆ήµου για ολοκλήρωση 
της πρότασης µε τίτλο : «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου « 
∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Μέτρο 2 : Αναβάθµιση αστικού εξοπλισµού, ∆ράση : 2.1. 
Αναβάθµιση της διαµόρφωσης και του αστικού εξοπλισµού ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων και χώρων 
πρασίνου, καθότι το υπόλοιπο ποσό πέραν του ανώτατου ποσού της χρηµατοδότησης θα καλυφθεί από ιδίους 
πόρους του ∆ήµου  
Γ. Έγκριση της µε αριθµ. 18/2020 µελέτης της ∆/νσης  Περιβάλλοντος  Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής µε 
τίτλο: « ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου « ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον ΄Αξονα 1 « ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ», Μέτρο 2 : Αναβάθµιση 
αστικού εξοπλισµού, ∆ράση : 2.1. Αναβάθµιση της διαµόρφωσης και του αστικού εξοπλισµού ελευθέρων 
κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου , συνολικού προϋπολογισµού 245.520,00 ευρώ. 
∆. Τα συστήµατα των βυθιζόµενων κάδων θα τοποθετηθούν σε δύο σηµεία : α) Το πρώτο στο Παλιό Πάρκο 
της πόλης (εµπροσθεν της Τράπεζας Πειραιώς στη συµβολή µε οδό Περδίκκα) και β) το δεύτερο στον χώρο της 
Λαϊκής Αγοράς (επί της οδού Πόντου, µεταξύ ∆ηµοκρατίας και Εθνικής Αντίστασης  
E. Περί εξουσιοδότησης του ∆ηµάρχου κ. Παναγιώτη Ν. Πλακεντά για την υπογραφή όλων των απαιτούµενων 
εγγράφων της προτασης και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή σύµφωνα µε τους όρους της 
πρόσκλησης. 
ΣΤ. Την αποδοχή των όρων της µε αριθµ. 5784/01-09-2020 πρόσκλησης, όπως ισχύει καθώς και τον Οδηγό 
∆ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού ¨Προγράµµατος και όσα αυτά διαλαµβάνουν» 
  
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά. Τα µέλη Αθ. Τερζοπουλου  & Στ. Μπίγγας 
δήλωσαν παρόν.   

                                         
Αριθµ. Απόφ. 257/2020 

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. την από 16-11-2020 εισήγηση του Γρ. Προγραµµατισµού   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Την υποβολή πρότασης µε τίτλο : « ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του 
Πράσινου Ταµείου « ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον ΄Αξονα 1 « ΑΣΤΙΚΗ 
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ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ», Μέτρο 2 : Αναβάθµιση αστικού εξοπλισµού, ∆ράση : 2.1. Αναβάθµιση της διαµόρφωσης 
και του αστικού εξοπλισµού ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου , συνολικού 
προϋπολογισµού 245.520,00 ευρώ εκ των οποίων το ποσό των 196.473,60 (ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης 
από το πρόγραµµα) θα καλυφθεί από χρηµατοδότηση του Πράσινου Ταµείου και το ποσό των 49.046,40 ευρώ 
από ιδίους Πόρους. 
Β.  Την κάλυψη του επιπλέον ποσού των  49.046,40  ευρώ από ιδίους πόρους του ∆ήµου για ολοκλήρωση της 
πρότασης µε τίτλο : «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου « 
∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Μέτρο 2 : Αναβάθµιση αστικού εξοπλισµού, ∆ράση : 2.1. 
Αναβάθµιση της διαµόρφωσης και του αστικού εξοπλισµού ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων και χώρων 
πρασίνου. 
Γ. Εγκρίνει την µε αριθµ. 18/2020 µελέτη της ∆/νσης  Περιβάλλοντος  Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής µε 
τίτλο: « ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου « ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον ΄Αξονα 1 « ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ», Μέτρο 2 : Αναβάθµιση 
αστικού εξοπλισµού, ∆ράση : 2.1. Αναβάθµιση της διαµόρφωσης και του αστικού εξοπλισµού ελευθέρων 
κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου , συνολικού προϋπολογισµού 245.520,00 ευρώ. 
∆. Τα συστήµατα των βυθιζόµενων κάδων θα τοποθετηθούν σε δύο σηµεία : α) Το πρώτο στο Παλιό Πάρκο 
της πόλης (εµπροσθεν της Τράπεζας Πειραιώς στη συµβολή µε οδό Περδίκκα) και β) το δεύτερο στον χώρο της 
Λαϊκής Αγοράς (επί της οδού Πόντου, µεταξύ ∆ηµοκρατίας και Εθνικής Αντίστασης  
E. Εξουσιοδοτεί τον ∆ηµάρχο κ. Παναγιώτη Ν. Πλακεντά για την υπογραφή όλων των απαιτούµενων εγγράφων 
της πρότασης και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή σύµφωνα µε τους όρους της 
πρόσκλησης. 

ΣΤ. Την αποδοχή των όρων της µε αριθµ. 5784/01-09-2020 πρόσκλησης, όπως ισχύει καθώς και τον Οδηγό 
∆ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού ¨Προγράµµατος και όσα αυτά διαλαµβάνουν. 

Τα µέλη Αθ. Τερζοπουλου  & Στ. Μπίγγας δήλωσαν παρόν.   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 257 /2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 

 

ΑΔΑ: ΩΔΣ9ΩΡ6-ΗΝΣ
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