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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 32/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  5ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 3-2-2021 ηµέρα Τεταρτη και ώρα 12.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
διεξήχθη µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ.1793/29-1-2021 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 διατάξεων: 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 συζητήσει και να λάβει απόφαση 
για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας και της Ανώνυµης Εταιρίας 
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆υτ. Μακεδονίας (∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε.)  για την εκπόνηση του Σχεδίου  ∆ράσης για 
την Κυκλική Οικονοµία ( Σ∆ΚΟ) του ∆ήµου Εορδαίας  και ορισµός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης αυτής. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 2. Σπόντης ∆ηµητριος 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης   
5. Αθηνα Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Κοκκινιδης Ευστάθιος   
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. Παρούσα στην συνεδρίαση η Μ.Καραγιαννακη , τακτική υπάλληλος, ΤΕ Πολ Μηχ, του Γρ. 
Προγραµµατισµού.  Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχν. Υπηρεσιων  και εισηγούµενος 
το ανωτέρω  ηµερήσιας  διάταξης  θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την υπ’ αριθ. 27768/30-12-2020 εισήγηση 
του Γρ. Προγραµµατισµού , η οποία έχει ως εξής: 
«ΘΕΜΑ : « Έγκριση ή µη σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας και της 
Ανώνυµης Εταιρίας ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆υτικής Μακεδονίας (∆ΙΑ∆ΥΜΑ ΑΕ) για την εκπόνηση του 
Σχεδίου ∆ράσης για την Κυκλική Οικονοµία (Σ∆ΚΟ) του ∆ήµου Εορδαίας και ορισµός δύο (2) εκπροσώπων 
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής». 
Ιστορικό 
 Ο ∆ήµος Εορδαίας µε την µε αριθµ. 126/2020 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποδέχθηκε την µε 
αριθµ. 189/2020 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου περί ‘’ Ένταξης έργων στο 
Χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου «ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ,ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
ΤΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ 31.412.033,10 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ 
ΕΣΟ∆Α ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 2018 », στον Άξονα Προτεραιότητας 1 : «Σχέδια 
∆ράσεις για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα (Σ∆ΑΕΚ)», σε συνέχεια της µε αριθµ. πρωτ.: 4683/09-07-
2020 και κωδικό «Σ∆ΑΕΚ/2020», Πρόσκλησης του Πράσινου Ταµείου, καθώς και στον Άξονα 
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Προτεραιότητας 2: « Σχέδια ∆ράσης για την Κυκλική Οικονοµία (Σ∆ΚΟ)», σε συνέχεια της µε αριθµ. 
Πρωτ.4680/09-07-2020 και κωδικό « Σ∆ΚΟ/2020» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταµείου. 
Με την ίδια απόφαση ενεγράφη στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου το συνολικό ποσό των 80.000 € στο σκέλος 
των εσόδων στον ΚΑ 1329.002 « ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ » και στη συνέχεια µεταφέρθηκε µέσω αποθεµατικού 
στο σκέλος των εξόδων στους παρακάτω ΚΑ 30.000 € στον νέο ΚΑ 70.7425.0009 « Σχέδια δράσεις για την 
Αειφόρο ενέργεια και το κλίµα ( Σ∆ΑΕΚ ) και 50.000 € στον νέο ΚΑ 70.7425.0010 « Σχέδια δράσης για την 
κυκλική Οικονοµία ( Σ∆ΚΟ). 
Μετά την αποδοχή της πράξης ένταξης και τη λογιστική εγγραφή των ποσών της πράξης ένταξης 
(20REQ007502343 2020-10-19 εγκεκριµένο), ο ∆ήµος Εορδαίας καλείται να εκπονήσει τα εν λόγω σχέδια. 
Σύµφωνα µε την πρόσκληση 4680/09-07-2020 (Α∆Α: Ψ14Ε46Ψ844-Υ4) του Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 2 : 
«Σχέδια ∆ράσεις για την Κυκλική Οικονοµία (Σ∆ΚΟ) και όσα ειδικότερα αυτή διαλαµβάνει στην 
παράγραφο 4 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ περίπτωση 4, υφίσταται η δυνατότητα η εκπόνηση των ως άνω Σχεδίων να 
πραγµατοποιηθεί και µέσω Προγραµµατικής Σύµβασης βάσει του αρ. 100 του Ν.3852/20210 όπως ισχύει.  
Ο ∆ήµος Εορδαίας προτείνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε την Ανώνυµη Εταιρία ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων ∆υτικής Μακεδονίας (∆ΙΑ∆ΥΜΑ ΑΕ). Αντικείµενο της προγραµµατικής σύµβασης θα είναι η 
εκπόνηση του Σχεδίου ∆ράσης για την Κυκλική Οικονοµία σύµφωνα µε τη µεθοδολογία και λεπτοµερή 
ανάλυση που αναφέρεται στο Παράρτηµα του σχεδίου  
 Επιπλέον, προτείνονται ως εκπρόσωποι του ∆ήµου Εορδαίας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης : α) 
Κουρουµπλής Νικόλαος, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχ/κών, που υπηρετεί στη ∆/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας 
Ζωής , ως τακτικό και β) Φουρκιώτης Νικόλαος, Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων , ως αναπληρωµατικό. 

Λήψη απόφασης  
 Για τους λόγους αυτούς εισηγούµαστε :  
Α) την έγκριση του Σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης, που παρατίθεται αυτούσια µαζί µε τα Παραρτήµατα 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα, µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας και της Ανώνυµης Εταιρίας ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων ∆υτικής Μακεδονίας (∆ΙΑ∆ΥΜΑ ΑΕ) για την εκπόνηση του  Σχεδίου ∆ράσης για την Κυκλική 
Οικονοµία (Σ∆ΚΟ) του ∆ήµου Εορδαίας.  
Β) Τον ορισµό ως εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθηση των : α) Κουρουµπλή Νικόλαου, ΤΕ 
Μηχανολόγων Μηχ/κών, που υπηρετεί στη ∆/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής, ως 
τακτικό και β) Φουρκιώτης Νικόλαος, Αντιδήµαρχο Τεχνικών Έργων, ως αναπληρωµατικό µέλος.» 
Ο Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στα µέλη προκειµένου να υποβληθούν ερωτήσεις αλλά και να τοποθετηθούν 
επί του ζητήµατος. Ύστερα από διαλογική συζήτηση , όπως αυτή καταγράφηκε στα πρακτικά , ο 
Αντιπρόεδρος κάλεσε  τα µέλη  να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν σχετικά.  Το µέλος Αθηνά Τερζοπουλου 
διατύπωσε την άποψη ότι η κυκλική οικονοµία είναι η νέα βιοµηχανική στρατηγική κάθε χώρας και η 
στόχευση σ’ αυτή είναι να µειώσουµε την κατανάλωση και να διπλασιάσουµε το ποσοστό χρήσης των 
χρησιµοποιούµενων υλικών. Ο ∆ηµος πρέπει να ξεκινήσει έναν µεγάλο αγώνα για έναν καλό σχεδιασµό , και 
αυτός όχι από τα σχέδια της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ αλλά από την διαλογή των υλικών στην πηγή , εκεί έχουµε τεράστιο 
θέµα και ο δήµος θα πρέπει να είναι συντονισµένος και να διασαφηνίζει στους εργάτες καθ/τας και στους 
πολίτες την ανάγκη διαλογής των απορριµµάτων. Επειδή στα περισσότερα ερωτήµατα δεν πήρα απαντήσεις 
και τα θέµατα της κυκλικής οικονοµίας , αειφόρου ανάπτυξης και κλίµα είναι σηµαντικά και θα έπρεπε να 
συζητούνται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και όχι στην Οικονοµική Επιτροπή , ψηφίζω αρνητικά. Επίσης ο κ 
Μπιγγας ψηφίζει αρνητικά µε την επισήµανση ότι  για την πρόταση του µετασχηµατισµού για τους 5 πυλώνες 
που αναφέρθηκαν πριν, ενώ συµφωνεί, δεν αναφέρεται πουθενά η παράταση λειτουργίας της ∆ΕΗ , όπως 
όλοι ζητάµε, και είναι αδυναµία της σύµβασης να µην συµπεριλαµβάνεται αυτό το αίτηµα. Το µέλος Ευσ. 
Κοκκινιδης τόνισε ότι ενώ δεν διαφωνεί µε την ουσία του έργου ,διότι συµφωνεί µε την κυκλική οικονοµία, δεν 
έχει πεισθεί ότι θα τηρηθούν οι θέσεις για την µη άµεση απολιγνιτοποιηση και για την δίκαιη µετάβαση και 
ως εκ τούτου ψηφίζει λευκό.  
 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
  

                                       
Αριθµ. Απόφ. 32/2021 
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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 υπ’αριθµ. 27768/30-12-2020 εισήγηση του Γρ. Προγραµµατισµου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α)  Εγκρίνει το Σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης, που παρατίθεται αυτούσια µαζί µε τα Παραρτήµατα και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρουσης, µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας και της Ανώνυµης Εταιρίας 
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆υτικής Μακεδονίας (∆ΙΑ∆ΥΜΑ ΑΕ) για την εκπόνηση του  Σχεδίου ∆ράσης για 
την Κυκλική Οικονοµία (Σ∆ΚΟ) του ∆ήµου Εορδαίας. 

Σ Χ Ε ∆ Ι Ο  

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  

 

ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση Σχεδίου ∆ράσης για την Κυκλική Οικονοµία του ∆ήµου Εορδαίας » 

 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

• ∆ήµος Εορδαίας 

• Ανώνυµη Εταιρία ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆υτικής Μακεδονίας (∆ΙΑ∆ΥΜΑ ΑΕ) 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Η σύµβαση αυτή περιέχει στη συνέχεια τα παρακάτω άρθρα: 

Άρθρο 1   :  Νοµική βάση της σύµβασης 

Άρθρο 2   :  ∆ιάρκεια ισχύος της Σύµβασης  

Άρθρο 3   :  Αντικείµενο της Σύµβασης 

Άρθρο 4   :  Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης υπηρεσιών 

Άρθρο 5   :  Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση – Όροι καταβολής 

Άρθρο 6   :  ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 

Άρθρο 7   :  Ρήτρες 

Άρθρο 8   :  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  

Άρθρο 9   :  Επίλυση διαφορών 

Άρθρο 10 : Τροποποίηση της Σύµβασης – Τελικές ∆ιατάξεις 

 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα … …………… 2020, οι φορείς που αναφέρονται παρακάτω και θα καλούνται στο 
εξής «συµβαλλόµενοι»: 
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• Ο ∆ήµος Εορδαίας, ο οποίος εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Παναγιώτη Πλακεντά ∆ήµαρχο, 
σύµφωνα µε την απόφαση µε αριθµό .................... του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

• Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε» που εδρεύει στην Κοζάνη και εκπροσωπείται 
νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ., κ Πλακεντά Παναγιώτη, σύµφωνα µε την µε 
αριθµό……………………………..απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

Συµφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: 

 

• Άρθρο 1  :  Νοµική βάση της σύµβασης 

Νοµική βάση της παρούσης είναι το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
179 του Ν.4555/2018, το αρ. 246 παρ.3 του Ν.4555/2018, το άρθρο 17 παρ.7 του Ν. 4071/2012, το άρθρο 225 
του Ν.3463/2006 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 30 του Ν.3536/2007 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 24, 
παρ. 7 του Ν. 3613/2007 

Η ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε. είναι Ν.Π.Ι.∆. και ειδικότερα διαδηµοτική επιχείρηση (αρ. 269, ν. 3463/2006) µε τη 
µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας. Η λειτουργία της διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως 
τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4548/2018, του Ν.3463/2006, του αρ.30 του Ν. 3536/2007 και του Ν. 4555/2018, 
όπως ισχύουν σήµερα. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήκει εξ’ολοκλήρου στους 13 ∆ήµους της 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (Κοζάνης, Εορδαίας, Βοΐου, Σερβίων, Βελβεντού, Φλώρινας, Αµυνταίου, 
Πρεσπών, Καστοριάς, Ορεστίδος, Νεστορίου, Γρεβενών, ∆εσκάτης), κατ΄εφαρµογή του αρ. 2 της ΚΥΑ 
2527/2009 (ΦΕΚ 83Β/23-1-09) και του αρ. 64 του Ν. 4042/2012. Αποτελεί τον Περιφερειακό Φορέα 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.∆.Σ.Α.) της ∆υτικής Μακεδονίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 30, 
Ν. 3535/2007, του αρ. 13, παρ. 2, Ν. 4071/2012, και του αρ. 225 Ν. 4555/2018, όπως µάλιστα αναφέρεται 
στην υπ΄ αριθµ. 33281/2198/29-6-2012 (Α∆Α: Β4ΛΧΟΡ1Γ-ΑΜ0) ∆ιαπιστωτική Πράξη της Γ.Γ. 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας και στο υπ’ αριθµ. 38766/15-3-2019 έγγραφο της 
∆/νση ∆ιοίκησης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας. 

Με βάση την ενσωµατωµένη στο ενιαίο καταστατικό απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε., σκοπός και αντικείµενο της εταιρείας είναι η εκπόνηση και εφαρµογή του Ολοκληρωµένου 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (στο εξής ΟΣ∆Α) της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, σε ότι αφορά 
το σύνολο των φάσεων της διαχείρισης όπως:  

• την Μηχανική Αποκοµιδή, συµπεριλαµβανοµένης της πλύσης κάδων προσωρινής αποθήκευσης 

• την Μεταφορά και Μεταφόρτωση 

• την Υγειονοµική Ταφή  

• την Ανάκτηση και Ανακύκλωση, συµπεριλαµβανοµένης της Μηχανικής Επεξεργασίας και Ενεργειακής 
Αξιοποίησης των απορριµµάτων  

• την διαχείριση ειδικών απορριµµάτων και αποβλήτων, όπως τα ογκώδη, τα µολυσµατικά νοσοκοµειακά, 
τα τοξικά και επικίνδυνα κλπ. 

Για την ισχύ των όρων της παρούσας σύµβασης εφαρµόζονται :  οι διατάξεις της κείµενης κοινοτικής και 
εθνικής νοµοθεσίας για τα στερεά απόβλητα, τις διαδηµοτικές επιχειρήσεις και τις ανώνυµες εταιρείες, 
σύµφωνα µε τον ισχύοντα ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα. 

Επιπλέον, ως προς την παρακολούθηση και πιστοποίηση φυσικού αντικειµένου, τις χρηµατοροές και τις 
υποχρεώσεις ισχύουν όσα αναλυτικά διαλαµβάνει ο Οδηγός υλοποίησης έργων µε αντικείµενο «Σχέδια 
δράσης για την κυκλική οικονοµία» Σ∆ΚΟ. 

Άρθρο 2  :  ∆ιάρκεια ισχύος της Σύµβασης  
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Η συνολική διάρκεια ισχύος της παρούσης ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της έως τις 
31/05/2021. Η διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης µπορεί να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί µε αµοιβαία 
γραπτή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών. 

Άρθρο 3  :  Αντικείµενο και σκοπός της Σύµβασης 

Αντικείµενο της σύµβασης αποτελεί η κατάρτιση του Σχεδίου ∆ράσης Κυκλικής Οικονοµίας του ∆ήµου 
Εορδαίας στα πλαίσια της πρόσκλησης του Σ∆ΚΟ/2020 του Πράσινου Ταµείου που εµπίπτει στον ακόλουθο 
άξονα προτεραιότητας και Μέτρο του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Χρηµατοδότηση έργων και 
δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιµων οικονοµικών δραστηριοτήτων χαµηλού ανθρακικού και 
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στις Π.Ε Κοζάνης, Φλώρινας και στον ∆ήµο Μεγαλόπολης της Π.Ε. 
Αρκαδίας και διάθεση πίστωσης ποσού 31.412.033,10€ για την υλοποίηση του από τα έσοδα 
πλειστηριασµών δικαιωµάτων εκποµπών 2018» προκειµένου να εκπονηθούν τα Σχέδια ∆ράσης για την 
Κυκλική Οικονοµία. 

Η µεθοδολογία και η λεπτοµερής ανάλυση του τρόπου κατάρτισης του Σχεδίου ∆ράσης Κυκλικής Οικονοµίας 
για τον ∆ήµο Εορδαίας αναλύεται στο Παράρτηµα. 

Άρθρο 4  :   Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 

Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι και τις 31/05/2021 και 
αναλύεται ως εξής: 

 

 11/2
0 

12/2
0 

1/21 2/21 3/21 4/21 5/21 

Υπογραφή 
Προγραµµατικής 
Σύµβασης 

       

Περιγραφή και 
Αξιολόγηση Υφιστάµενης 
Κατάστασης και 
Προτάσεις 
Μετασχηµατισµού 

       

Αξιολόγηση 
Αποτελεσµάτων-
Επιπτώσεων, Πιλοτικές 
Παρεµβάσεις Τελικό 
Σ∆ΚΟ 

       

Αποπληρωµή έργου        

Άρθρο 5  :   Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση – Όροι καταβολής 

Το τίµηµα ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) µε ΦΠΑ 24% και θα καταβληθεί από τον ∆ήµο 
Εορδαίας στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου «Κατάρτιση Σχεδίου ∆ράσης για την Κυκλική 
Οικονοµία του ∆ήµου Εορδαίας» το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους του Πράσινου Ταµείου.  

Σύµφωνα µε τον Οδηγό υλοποίησης έργων µε αντικείµενο « Σχέδια δράσης για την κυκλική οικονοµία», η 
παραλαβή και πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου του έργου διενεργείται από την ΚΕΠ. Η Επιτροπή 
Παρακολούθησης βεβαιώνει µε έγγραφο πιστοποίησης την υλοποίηση του τµήµατος ή του συνόλου του 
πραγµατοποιηθέντος φυσικού αντικειµένου  του έργου µε βάση τα στοιχεία τεκµηρίωσης και ανάλογα µε την 
πορεία υλοποίησης. 
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Το τίµηµα καταβάλλεται από το ∆ήµο Εορδαίας στη ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε., µετά από εισήγηση/πρακτικό της 
ΚΕΠ ως εξής:  

α/α ∆ράση Π/Υ σε € µε 
ΦΠΑ  

Α δόση Α) Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης και Προτάσεις 
Μετασχηµατισµού 

20.000 

Β) Αξιολόγηση Αποτελεσµάτων-Επιπτώσεων, Πιλοτικές Παρεµβάσεις 
Τελικό Σ∆ΚΟ 

30.000  

Β δόση 

 ΣΥΝΟΛΟ : 50.000 

Τα ποσά αυτά θα εγγράφονται στον ΚΑΕ: 7425.0010 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Εορδαίας των 
ετών 2020 και 2021 σύµφωνα µε την 990/21036/7-10-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

Τροποποίηση των παραπάνω ποσών, για πληθωριστική ή άλλη προσαρµογή τους, για τα επόµενα έτη 
ισχύος της σύµβασης πέραν του τρέχοντος έτους, µπορεί να γίνει µόνο κατόπιν απόφασης της ΚΕΠ του 
άρθρου 8 της παρούσης. 

Σύµφωνα µε τον ως άνω Οδηγό αναφορικά µε τις χρηµατοροές και τα παραστατικά πληρωµής του έργου  
(α δόση /β δόση) θα τηρούνται όσα διαλαµβάνει η παράγραφος 2. Χρηµατοροές   

Άρθρο 6: ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 

Ο ∆ήµος Εορδαίας αναλαµβάνει: 

• Να χρηµατοδοτήσει την Προγραµµατική Σύµβαση, από πόρους του Πράσινου Ταµείου. 

• Να συµµετέχει µε ένα µέλος στην Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης 

• Να τηρεί όλους τους όρους υλοποίησης, τήρησης στοιχείων και δηµοσιότητας που είναι 
υποχρεωτικοί ,σύµφωνα µε το σχετικό εδάφιο του Οδηγού υλοποίησης έργων µε αντικείµενο :« 
Σχέδια δράσης για την κυκλική οικονοµία» 

Η ∆ΙΑ∆ΥΜΑ αναλαµβάνει: 

• Να διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό για την εκπόνηση του Σχεδίου ∆ράσης Κυκλικής 
Οικονοµίας 

• Να παραδώσει τα παραδοτέα εγκαίρως και όπως αυτά ορίζονται στην Προγραµµατική Σύµβαση 
και στο Παράρτηµα αυτής, καθώς και στην Σ∆ΚΟ/2020 Πρόσκληση του Πράσινου Ταµείου 

• Να συµµετέχει µε δύο (2) µέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

•  Να τηρεί όλους τους όρους υλοποίησης και δηµοσιότητας που είναι υποχρεωτικοί ,σύµφωνα µε 
το σχετικό εδάφιο του Οδηγού υλοποίησης έργων µε αντικείµενο: « Σχέδια δράσης για την 
κυκλική οικονοµία» 

Άρθρο 7 :  Ρήτρες  

Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να εφαρµόζουν τους όρους της παρούσας σύµβασης. Η παράβαση 
οπουδήποτε από τους όρους  της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης ή η παράβαση νόµου ή της καλής 
πίστης και των συναλλακτικών ηθών από ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δίνει το δικαίωµα στο άλλο να 
ζητήσει κάθε θετική ή αποθετική ζηµιά. Ειδικότερα σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης θα 
επιβάλλονται συγκεκριµένες ποινικές ρήτρες ύψους τριακοσίων ευρώ (300,00€) το µήνα. Οι ρήτρες αυτές θα 
εξειδικεύονται µε αποφάσεις της ΚΕΠ. 

Άρθρο 8  :  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) 
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Με βάση τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας συνιστάται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της 
Συµβάσεως, που αποτελείται από δύο (3) µέλη: ένα (1) µέλος από τον ∆ήµο Εορδαίας, και (2)µέλη από τη 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε.  

Έργο της ΚΕΠ είναι η εποπτεία της ορθής εφαρµογής της παρούσης και η επίλυση των θεµάτων που 
προκύπτουν κατά την υλοποίησή της, µε γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας 
υγείας. 

Η ΚΕΠ παρεµβαίνει και επιδιώκει την επίλυση των διαφορών µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Η 
Επιτροπή συγκαλείται στην πρώτη συνεδρίασή της σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή της 
παρούσης και συνεδριάζει στα γραφεία της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε. Πρόεδρος της ΚΕΠ ορίζεται ο εκπρόσωπος του 
∆ήµου Εορδαίας. 

Οι Οµάδες Εργασίας (ΟΕ) συγκροτούνται µε απόφαση της ΚΕΠ και αποτελούνται από κατάλληλο 

επιστηµονικό προσωπικό των συµβαλλοµένων. Αντικείµενο των ΟΕ είναι η συνδροµή τους στην εκπόνηση 

των Σ∆ΚΟ και η υποβοήθηση του έργου ης ΚΕΠ. 

 

Άρθρο 9  :  Επίλυση διαφορών 

Συµφωνείται ότι αρµόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από την αθέτηση των 
όρων της παρούσης είναι η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η 
ΚΕΠ δεν καταλήξει σε συγκεκριµένες λύσεις, ή δεν υποδείξει µε το πρακτικό της διάφορες λύσεις της υπό 
εξέταση διαφοράς µέσα σε είκοσι ηµέρες, ή οι συµβαλλόµενοι δεν αποδεχτούν τα παραπάνω συµπεράσµατα 
της Επιτροπής, ή δεν καταλήξουν σε άλλη συµβιβαστική λύση της διαφοράς, τότε η διαµεσολάβηση της 
Επιτροπής θα θεωρείται ότι απέτυχε και οποιοσδήποτε από τους συµβαλλόµενους θα δικαιούται να 
προσφύγει στα αρµόδια δικαστήρια που από τώρα ορίζονται τα ∆ικαστήρια της Κοζάνης. 

Άρθρο 10  :  Τροποποίηση της Σύµβασης – Τελικές ∆ιατάξεις 

Καµία τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς την έγγραφη σύµφωνη 
γνώµη των συµβαλλοµένων µερών. Τροποποίηση των όρων της παρούσας µε βάση οποιαδήποτε αλλαγή του 
νοµοθετικού πλαισίου επέρχεται χωρίς να επηρεάζεται η ισχύς της παρούσης. 

Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος ή η 
ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη σύµβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει η 
σύµβαση αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 
συµβαλλοµένων µερών από δικαιώµατα ή απαλλαγή από υποχρέωσή τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα 
συµβαλλόµενα µέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτή τη σύµβαση.    

Ρητά συµφωνείται ότι όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση οποιουδήποτε όρου 
του παρόντος παρέχει το δικαίωµα, ύστερα από εξώδικη πρόσκληση, της λύσης της παρούσας σύµβασης 
από υπαιτιότητα της άλλης πλευράς.  

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και προς απόδειξη 
αναγνώστηκε η σύµβαση αυτή και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και διαβιβάστηκαν από 2 αντίτυπα 
στα συµβαλλόµενα µέρη. 

 

Για το ∆ήµο Εορδαίας 

 

 

Παναγιώτης Πλακεντάς 

∆ήµαρχος 

 

Για τη ∆Ι.Α.∆Υ.ΜΑ.  Α.Ε. 

 

 

Πλακεντάς Παναγιώτης 

Πρόεδρος του ∆.Σ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Στόχος της Προγραµµατικής Σύµβασης είναι η χαρτογράφηση παρεµβάσεων για την προώθηση της κυκλικής 
οικονοµίας, οι οποίες θα έχουν θετικές οικονοµικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. 

Επισηµαίνεται ότι η κατάρτιση των Σ∆ οφείλει να πραγµατοποιηθεί λαµβάνοντας υπόψη τις επιδιώξεις του 
επικαιροποιηµένου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ) συµπεριλαµβανοµένης της 
απόφασης για την άµεση απολιγνιτοποίηση, όσο και την Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονοµία, που 
τελεί υπό επικαιροποίηση, ενώ οι προβλεπόµενες παρεµβάσεις αναµένεται να συνεισφέρουν εκτός από τη 
µείωση των καθαρών εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου (ΕΑΘ) και των λοιπών περιβαλλοντικών στόχων και 
στη διατήρηση και αύξηση, τόσο της απασχόλησης, όσο και προστιθέµενης αξίας σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, 
λαµβάνονται υπόψη οι πρόνοιες που περιλαµβάνονται στο Σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονοµία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Σ∆ΚΟΕΕ), αναφορικά µε τους τοµείς που χρησιµοποιούν τους περισσότερους 
πόρους και στους οποίους υπάρχουν µεγάλες δυνατότητες κυκλικότητας, όπως ενδεικτικά είναι, σύµφωνα µε το 
Σχέδιο, τα απόβλητα (αστικά και επικίνδυνα), οι υδατικοί πόροι, τα ηλεκτρονικά απόβλητα και τα 
κλωστοϋφαντουργικά, οι νέες τεχνολογίες και η οικοκαινοτοµία, οι συσσωρευτές και τα ηλεκτρικά οχήµατα, τα 
απόβλητα εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών, και τα απόβλητα από τροφές και τρόφιµα. Τέλος, 
προτεραιότητα πρέπει να δοθεί τόσο στην ενίσχυση της πράσινης επιχειρηµατικότητας, όσο και στην 
προώθηση της καινοτοµίας.  

Το τοπικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κυκλική Οικονοµία θα αποτελέσει τη βάση για την επιλογή και 
χρηµατοδότηση των πλέον ώριµων παρεµβάσεων για την προώθηση της κυκλικής οικονοµίας στο 
συγκεκριµένο πρόγραµµα. Οι παρεµβάσεις που θα προταθούν στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σχεδίου 
∆ράσης θα είναι επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του Μέτρου 2 «Πιλοτικές Παρεµβάσεις για 
δράσεις προτεραιότητας και για την ωρίµανση δράσεων µε βάση τις κατευθύνσεις των Σχεδίων ∆ράσης για την 
προώθηση της κυκλικής οικονοµίας».  

Έµφαση επίσης, θα δοθεί στη µεγιστοποίηση των συνεργειών µεταξύ των επιλέξιµων παρεµβάσεων µέσα στο 
ίδιο το Σχέδιο ∆ράσης για την Κυκλική Οικονοµία, όσο και µε άλλα σχέδια δράσης του δήµου. 

Το Σχέδιο ∆ράσης για την Κυκλική Οικονοµία θα πρέπει να παρουσιάζει στοιχεία αλληλεπίδρασης και 
συστηµικότητας µε τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες του ∆ήµου για το µετασχηµατισµό της οικονοµίας της 
περιοχής.  

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένες πρωτοβουλίες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του 
Σχεδίου ∆ράσης: 

• Η πρόταση του ∆ήµου Εορδαίας  για µια ∆ίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 

• Το Τοπικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του ∆ήµου Εορδαίας 

• Το Σχέδιο ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του ∆ήµου Εορδαίας (Σ∆ΑΕ)που έχει εκπονηθεί στα 
πλαίσια του Συµφώνου ∆ηµάρχων και το Σχέδιο ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα που 
θα εκπονηθεί 

• Το Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του ∆ήµου Εορδαίας (ΣΒΑΚ) που είναι σε φάση 
εκπόνησης 

Ο Κεντρικός Στόχος του Σχεδίου ∆ράσης είναι η «Μετάβαση της Οικονοµίας της περιοχής από Γραµµική σε 
Κυκλική» και σκοπός του είναι η χαρτογράφηση παρεµβάσεων και έργων για την προώθηση της κυκλικής 
οικονοµίας, οι οποίες θα έχουν θετικές οικονοµικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις και την 
αποτύπωση του απαραίτητου οδικού χάρτη υλοποίησης αυτών. 

Εποµένως, η µετάβαση στην κυκλική οικονοµία δεν είναι µόνο περιβαλλοντική πολιτική αλλά και ένας τρόπος 
ανάπτυξης της περιοχής µε έµφαση στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας µέσω αναπτυξιακών κυκλικών 
ροών υλικών και αποβλήτων. 
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Μεθοδολογία Προτεινόµενων Σχεδίων 

Στόχος είναι να καλυφθούν σε βάθος τόσο τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι περιοχές, 
όσο και η καταπολέµηση των συνεπακόλουθων κοινωνικών προβληµάτων, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα 
καινοτόµες επιχειρηµατικές λύσεις εντός των πλαισίων που ορίζει η κυκλική οικονοµία.  

Η προτεινόµενη µεθοδολογία για τους ανωτέρω πυλώνες θα περιέχει τα παρακάτω περιεχόµενα: 

• Περιγραφή & Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης 

Για την αποτύπωση µιας πιο ολοκληρωµένης εικόνας αναφορικά µε την υφιστάµενη κατάσταση της 
εκάστοτε περιφερειακής ενότητας, ο ανάδοχος θα πρέπει να εξετάσει κατ’ ελάχιστον: 

• Την πορεία και τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης  

• Το υφιστάµενο σύστηµα διαχείρισης αποβλήτων 

• Το υφιστάµενο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας 

• Την υφιστάµενη βιοµηχανική & εµπορική δραστηριότητα 

Ο τρόπος αξιολόγησης της υφιστάµενης κατάστασης θα πρέπει να προταθεί µε συγκεκριµένο τρόπο από 
τον κάθε υποψήφιο ανάδοχο στην τεχνική προσφορά του.  

• Πρόταση Μετασχηµατισµού 

Βάση της συνολικής κατάστασης που θα αποτυπωθεί θα εξεταστούν ολοκληρωµένες παρεµβάσεις που 
θα: 

• ∆ηµιουργούν νέες οικονοµικές δραστηριότητες και θέσεις εργασίας στα πλαίσια της στροφής 
προς την κυκλική οικονοµία. 

• Μειώνουν το συνολικό ανθρακικό αποτύπωµα της περιοχής συνεισφέροντας στους εθνικούς 
στόχους για την µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου.  

• Υλοποιούν τις βασικές κατευθύνσεις του νέου ΕΣ∆Α λαµβάνοντας υπόψιν το ολοκληρωµένο 
σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ και τη µελλοντική εξέλιξη του.  

 Συγκεκριµένα, θα αναπτυχθεί σχέδιο µετασχηµατισµού µε στόχο την κυκλική οικονοµία µε 
κατευθύνσεις και δραστηριότητες γύρω από τους πέντε (5) πυλώνες που αναφέρθηκαν πριν. Ειδικότερα, για 
κάθε πυλώνα το σχέδιο µετασχηµατισµού θα πρέπει να περιέχει (κατ’ ελάχιστον): 

• ∆ιαχείριση αποβλήτων & Ανακύκλωση 

• Καθαρή Ενέργεια – ΑΠΕ  

• Επενδύσεις– Καινοτοµία 

• Αγροτικές Εγκαταστάσεις & Καλλιέργειες 

 

• Χρηµατοδότηση & κόστη των δράσεων 

Θα προταθούν τρόποι και µηχανισµοί µέσω των οποίων εκτιµάτε ότι θα επιτευχθεί χρηµατοδότηση για 
την διεξαγωγή των δράσεων και µηχανισµών του Σχεδίου ∆ράσης Κυκλικής Οικονοµίας. Επιπλέον θα 
καταγραφούν τα εκτιµώµενα κόστη για την υλοποίηση αυτών µε στόχο να χρησιµοποιηθούν στην 
οικονοµική αξιολόγηση. 

 

• Αξιολόγηση των επιπτώσεων και αποτελεσµάτων  

Για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων θα πρέπει ορισθούν βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) σε όσα 
δεν υπάρχουν διαθέσιµοι στόχοι και κατόπιν θα πρέπει να γίνει χωριστά περιβαλλοντική, κοινωνική και 
οικονοµική αξιολόγηση των δράσεων σε βάθος 15ετίας.  
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• Για την περιβαλλοντική αξιολόγηση των δράσεων, θα πρέπει να εκτιµηθούν οι εκτιµώµενοι ρύποι από 
το σύνολο των δράσεων καθώς και το είδος του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος. Η εκτίµηση αυτή 
οφείλει να γίνει µε τις τελευταίες διαθέσιµες µεθόδους για την εκτίµηση των ρύπων του θερµοκηπίου 
– οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν λεπτοµερώς στην προσφορά τους τον τρόπο 
και τα µοντέλα που θα χρησιµοποιήσουν για την εν λόγω αποτίµηση.   

• Για την οικονοµική αξιολόγηση των δράσεων, θα πρέπει να εκτιµηθούν τα συνολικά κέρδη και οφέλη 
που θα έχει κάθε περιφερειακή ενότητα από την ενσωµάτωση του κάθε κριτηρίου. Οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν λεπτοµερώς στην προσφορά τους τον τρόπο και τα µοντέλα 
που θα χρησιµοποιήσουν για την εν λόγω αποτίµηση.   

• Για την κοινωνική αξιολόγηση των δράσεων, θα πρέπει να εκτιµηθούν οι θέσεις εργασίας που θα 
δηµιουργηθούν από τις δράσεις και την αναµενόµενη κατάσταση της ανεργίας και του ΑΕΠ σε βάθος 
15ετίας. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν λεπτοµερώς στην προσφορά τους τον 
τρόπο και τα µοντέλα που θα χρησιµοποιήσουν για την εν λόγω αποτίµηση.   

 

• Προτάσεις για τις πιλοτικές παρεµβάσεις 

Με βάση τα αποτελέσµατα των σχεδίων, ο ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει συγκεκριµένες και 
κοστολογηµένες δράσεις, για κάθε ∆ήµο, µε στόχο να υπαχθούν στις πιλοτικές παρεµβάσεις για δράσεις 
προτεραιότητας και για την ωρίµανση δράσεων µε βάση τις κατευθύνσεις των Σχεδίων ∆ράσης για την 
προώθηση της Κυκλικής Οικονοµίας  όπως αυτές αναφέρονται στην κυβερνητική απόφαση 
ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/50975/5175 η οποία δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Β' 2183/5.6.2020. 

 

2. Ορίζει ως εκπροσώπους του ∆ήµου Εορδαίας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθηση τους : α) 
Κουρουµπλή Νικόλαου, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχ/κών, που υπηρετεί στη ∆/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας 
& Ποιότητας Ζωής, ως τακτικό και β) Φουρκιώτης Νικόλαος, Αντιδήµαρχο Τεχνικών Έργων, ως 
αναπληρωµατικό µέλος 

3. Στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2021 στον ΚΑ 64.6737.0010 µε τίτλο : Προγραµµατική σύµβαση για την 
«Κατάρτιση Σχεδίου ∆ράσης για την Κυκλική Οικονοµία του ∆ήµου Εορδαίας» (Σ∆ΚΟ), υπάρχει 
εγγεγραµµένη πίστωση ύψους 50.000,00 ευρώ προκειµένου να αντιµετωπισθεί η δαπάνη της 
προαναφερόµενης σύµβασης.  
4. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Εορδαίας για την υπογραφή της προαναφερόµενης προγραµµατικής 
σύµβασης.  
Τα µέλη Αθ. Τερζοπουλου & Στ. Μπίγγας ψήφισαν αρνητικά. Το µέλος Ευσ. Κοκκινιδης ψήφισε λευκό. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 32/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              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. Αθηνα Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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