
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 5/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  1ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 19-1-2021 ηµέρα Τρίτη 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. 634/14-1-2021 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 : α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-
12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ), β) της υπ’αριθµ. 427/77440/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ για να λάβει απόφαση για τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση της µε αρ. 10/2018 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της 2/2018 µελέτης της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής και των τευχών των δράσεων της δηµοσιότητας, µε τις 
οποίες υποβλήθηκε αίτηση χρηµατοδότησης της πράξης µε τίτλο :«∆ράσεις βιοαποβλήτων ∆ήµου Εορδαίας» 
µε Κωδικό ΟΠΣ 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020» στην µε Κωδικό 51/2018 Α/Α ΟΠΣ: 2651( Έκδοση: 1/0 ) πρόσκληση που εξέδωσε η 
ΕΥ∆ της Π∆Μ. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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 υπ’αριθµ 
εισηγηση του Γρ. Προγραµµατισµου στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
ΘΕΜΑ : « Έγκριση της µε αρ. 10/2018 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της 2/2018 µελέτης της 
∆/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής και των τευχών των δράσεων της δηµοσιότητας, µε 
τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση χρηµατοδότησης της πράξης µε τίτλο :«∆ράσεις βιοαποβλήτων ∆ήµου 
Εορδαίας» µε Κωδικό ΟΠΣ 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στην µε Κωδικό 51/2018 Α/Α ΟΠΣ: 2651( Έκδοση: 1/0 ) πρόσκληση που 
εξέδωσε η ΕΥ∆ της Π∆Μ, για οψιγενείς που προέκυψαν κατά την εξέταση του υποβληθέντος αιτήµατος 
προέγκρισης δηµοπράτησης της ως άνω πράξης ( ένταξη της πράξης:Α∆Α:6ΘΘ77ΛΨ-Β6Λ)  
 Ιστορικό 
 Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας εξέδωσε την µε   Πρόσκληση µε   
κωδικό 51/2018 (Α/Α ΟΠΣ: 2651 Έκδοση: 1/0 ) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ « ∆ιατήρηση και 
προστασία του Περιβάλλοντος-Προαωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΑ)» που συγχρηµατοδοτείται 
από το Ταµείο Συνοχής µε ΤΙΤΛΟ : «∆ράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων ». 
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Στα πλαίσια της άνω πρόσκλησης ο δήµος Εορδαίας, υπέβαλε πρόταση για το έργο µε τίτλο : «∆ράσεις 
βιοαποβλήτων ∆ήµου Εορδαίας» µε Κωδικό ΟΠΣ 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί από το 
Ταµείο Συνοχής κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο 2014-2020 σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 164/2018 
(Α∆Α:ΨΞ52ΩΡ6-ΨΥΥ) Α.∆.Σ. Εορδαίας. 
Η πρόταση του ∆ήµου εξειδικεύονταν στα κάτωθι υποέργα : 
α) Υποέργο 1ο : ‘’ Προµήθεια οχηµάτων συλλογής βιοαποβλήτων ∆ήµου Εορδαίας ‘’, συνολικού  ποσού 
451.593,44 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ποσού 87.405,18 ευρώ Φ.Π.Α. ( 24%)  και επιπλέον  ιδιωτική 
συµµετοχή που ανέρχεται  στο ποσό των 1.006,56 ευρώ   
β) Υποέργο 2ο : ‘’ Προµήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων του ∆ήµου Εορδαίας’’, συνολικού ποσού 
98.954,64 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ποσού 19.152,51 ευρώ Φ.Π.Α. ( 24%) και επιπλέον ιδιωτική 
συµµετοχή που ανέρχεται στο ποσό των 220,56 ευρώ 
γ) Υποέργο 3ο :‘’∆ηµοσιότητα προγράµµατος διαχείρισης βιοαποβλήτων του ∆ήµου Εορδαίας’’ 
συνολικού προϋπολογισµού  19.955,52 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ποσού 3.862,36 ευρώ Φ.Π.Α. ( 24%) 
και επιπλέον ιδιωτική συµµετοχή που ανέρχεται στο ποσό των  44,48 ευρώ  
δ) Υποέργο 4ο :‘’ Προµήθεια οικιακών κάδων κοµποστοποίησης του ∆ήµου Εορδαίας ‘’ συνολικού 
προϋπολογισµού  22.320,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ποσού 4.320,00 ευρώ  Φ.Π.Α. ( 24%) 
     Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης εξέδωσε την υπ’αριθµ. : 165/17-07-2020 (Α∆Α:6ΘΘ77ΛΨ-Β6Λ) απόφαση 
ένταξης της ως άνω πράξης στο ως άνω Επιχειρησιακό πρόγραµµα µε κωδικό ΜΙS : 503897 και µε συνολική 
δηµόσια δαπάνη 592.823,60 ευρώ. Η ιδιωτική συµµετοχή ανέρχεται στα 1,271,60 ευρώ.  
To συνολικό κόστος της πράξης ανέρχεται στα 594.095,20 ευρώ (συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ 24%) .Το 
ποσό της ιδιωτικής δαπάνης (ιδιωτική συµµετοχή ) που δεν εγγράφεται στο Π∆Ε ανέρχεται σε 1.271,60  € 
και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους του ∆ήµου Εορδαίας. 
Για την εν λόγω πράξη, υποβλήθηκε αίτηµα προέγκρισης δηµοπράτησης από το Αυτοτελές Τµήµα 
Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής, στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης. Ενόψει της εξέτασής 
του η ΕΥ∆ της Π.∆.Μ. εξέδωσε πράξη, µε την οποία στις παρατηρήσεις επισηµαίνει το απαιτητό και 
υποχρεωτικό από τη διαδικασία της ύπαρξης σε κάθε περίπτωση, απόφασης αρµοδίου οργάνου περί 
έγκρισης των ως άνω µελετών. Σηµειωτέον, ότι σύµφωνα µε την µε αριθµ. 164/2018 (Α∆Α:ΨΞ52ΩΡ6-ΨΥΥ) 
Α.∆.Σ. Εορδαίας, είχε αποφασισθεί σύµφωνα µε το διατακτικό της, η υποβολή απλώς πρότασης στην εν 
λόγω πρόσκληση, χωρίς να εµπεριέχεται από παράλειψη ή εκ παραδροµής, κάποια µνεία για την έγκριση 
των εν λόγω µελετών.  
Σύµφωνα µε τις διαδικασίες και τα προπαιτούµενα, η θετική έκβαση του αιτήµατος προέγκρισης 
δηµοπράτησης, συναρτάται και εξαρτάται από την έγκριση των εν λόγω µελετών από το αρµόδιο όργανο. 
Σύµφωνα µε το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο, η αρµοδιότητα αυτή έχει εκχωρηθεί πλέον εκ του νόµου στην Ο.Ε. 
Συνακόλουθα, η έγκριση των µελετών και τευχών, έστω και µεταγενέστερα, αποτελεί όρο εκ των ων ουκ άνευ 
για την θετική γνώµη της ΕΥ∆. στο υποβληθέν αίτηµα προέγκρισης δηµοπράτησης. 
Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε τον οψιγενή λόγο που προέκυψε κατά την εξέταση του αιτήµατος προέγκρισης 
δηµοπράτησης των λόγω προµηθειών και δράσεων δηµοσιότητας, προκειµένου να έχει θετική έκβαση λόγω 
του απαιτητού και υποχρεωτικού από τις διαδικασίες ελέγχου, της ύπαρξης απόφασης αρµοδίου οργάνου 
περί έγκρισης των εν λόγω µελετών και τευχών, εισηγούµαστε τη λήψη απόφαση έγκρισης µεταγενέστερα. 
Εισηγητικό  
Εξ όλων όσων εκτέθηκαν εισηγούµαστε τη λήψη µεταγενέστερα της ένταξης, απόφασης περί έγκρισης των 
µελετών 10/2018 και 2/2018 της ∆/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ποιότητας 
Ζωής αντιστοίχως και των τευχών των δράσεων δηµοσιότητας, µε τις οποίες υποβλήθηκε πρόταση 
χρηµατοδότησης της πράξης µε τίτλο :«∆ράσεις βιοαποβλήτων ∆ήµου Εορδαίας» µε Κωδικό ΟΠΣ 5030897, 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 
στην µε Κωδικό 51/2018 Α/Α ΟΠΣ: 2651( Έκδοση: 1/0 ) πρόσκληση που εξέδωσε η ΕΥ∆ της Π∆Μ και για την 
οποία έχει εκδοθεί  η 165/17-07-2020 (Α∆Α:6ΘΘ77ΛΨ-Β6Λ) πράξη ένταξης .  
Σύµφωνα µε την µε αριθµ. 164/2018 (Α∆Α: ΨΞ52ΩΡ6-ΨΥΥ) προγενέστερη Α.∆.Σ. Εορδαίας (σχετική µε την  
υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης), είχε αποφασισθεί σύµφωνα µε το διατακτικό της η υποβολή απλώς 
πρότασης στην εν λόγω πρόσκληση, χωρίς να εµπεριέχεται από παράλειψη ή εκ παραδροµής, κάποια µνεία 
για την έγκριση των εν λόγω µελετών και των τευχών των δράσεων δηµοσιότητας. 
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Η λήψη της απόφασης αυτής σε µεταγενέστερο χρόνο απαιτείται λόγω των οψιγενών λόγων που προέκυψαν 
κατά την εξέταση του υποβληθέντος αιτήµατος προέγκρισης δηµοπράτησης της ως άνω πράξης. Σύµφωνα µε 
τις διαδικασίες που τηρούνται από την Ε.Υ.∆. της Π.∆.Μ., η θετική έκβαση του αιτήµατος προέγκρισης 
δηµοπράτησης, συναρτάται και εξαρτάται από την έγκριση των εν λόγω µελετών και τευχών από το αρµόδιο 
όργανο. Συνακόλουθα, η έγκριση τους, έστω και µεταγενέστερα, αποτελεί όρο εκ των ων ουκ άνευ για την 
θετική γνώµη της ΕΥ∆ της Π.∆.Μ, στο υποβληθέν αίτηµα προέγκρισης δηµοπράτησης. 
 Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε τον οψιγενή λόγο που προέκυψε, κατά την εξέταση του αιτήµατος προέγκρισης 
δηµοπράτησης των εν λόγω προµηθειών και δράσεων δηµοσιότητας, προκειµένου να έχει θετική έκβαση, 
λόγω του απαιτητού και υποχρεωτικού από τις διαδικασίες ελέγχου, της ύπαρξης απόφασης αρµοδίου 
οργάνου περί έγκρισης των εν λόγω µελετών και τευχών, εισηγούµαστε τη λήψη σχετικής απόφαση έγκρισης 
µεταγενέστερα…..» 
 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά. 

                                         
Αριθµ. Απόφ. 5/2021 

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 13-1-2021  εισήγηση του Γρ. Προγραµµατισµού 

3. την υπ’αριθµ. : 165/17-01-2020 (Α∆Α:6ΘΘ77ΛΨ-Β6Λ) απόφαση ένταξης της ως άνω πράξης στο ως 
άνω Επιχειρησιακό πρόγραµµα µε κωδικό ΜΙS : 503897 και µε συνολική δηµόσια δαπάνη 
592.823,60 ευρώ και συµµετοχή από ίδιους πόρους του ∆ήµου Εορδαίας  στα 1,271,60 ευρώ  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει την µε αρ. 10/2018 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την 2/2018 µελέτη της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής και των τευχών των δράσεων της δηµοσιότητας, µε τις 
οποίες υποβλήθηκε αίτηση χρηµατοδότησης της πράξης µε τίτλο :«∆ράσεις βιοαποβλήτων ∆ήµου Εορδαίας» 
µε Κωδικό ΟΠΣ 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020» στην µε Κωδικό 51/2018 Α/Α ΟΠΣ: 2651( Έκδοση: 1/0 ) πρόσκληση που εξέδωσε η 
ΕΥ∆ της Π∆Μ, συνολικού προϋπολογισµού 594.095,20 ευρώ µε ΦΠΑ εκ των οποίων το ποσό των 
592.823,60€ θα χρηµατοδοτηθεί από το Π∆Ε σύµφωνα µε την υπ’αριθµ 165/17-1-2020 απόφαση ένταξης της 
Πράξης & το ποσό των 1.271,60  €  από ιδίους πόρους του ∆ήµου Εορδαίας,.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  5 /2021 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    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 
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