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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 40/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  7ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 23-2-2021 ηµέρα Τρίτη 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.3108/18-2-2021 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. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το 
παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Αποδοχή όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο: « Προµήθεια δύο συστηµάτων βυθιζόµενων 
κάδων διαβαθµισµένης συµπίεσης και δύο βυθιζόµενων συστηµάτων αποθήκευσης απορριµµάτων µε 
κάδους συµβατούς µε κοινά απορριµµατοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων ∆ήµου 
Εορδαίας». 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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 Σεβαστού 2. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
3. Άννα Καϊδου 3. Αθηνά Τερζοπουλου 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης  
5. Στέφανος Μπιγγας  
6. Ευσταθιος Κοκκινιδης  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το τακτικό µέλος κος Κυρ. Αντωνιάδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε η αντικαταστάτριά του κα. 
Αν. Καϊδου. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχν. Υπηρεσιών ο οποίος ανέφερε την 
από 11-2-2021   εισήγηση του Γρ. Προγραµµατισµού στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
ΘΕΜΑ : «Αποδοχή Όρων της Απόφασης ένταξης της Πράξης µε τίτλο «Προµήθεια δύο συστηµάτων 
βυθιζόµενων κάδων διαβαθµισµένης συµπίεσης και δύο βυθιζόµενων συστηµάτων αποθήκευσης 
απορριµµάτων µε κάδους συµβατούς µε κοινά απορριµµατοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθµιση 
Κοινοχρήστων Χώρων∆ήµου Εορδαίας» 
Ιστορικό  
Ο ∆ήµος Εορδαίας µε την µε αριθ. 257/2020 (Α∆Α: Ω∆Σ9ΩΡ6-ΗΝΣ) προγενέστερη απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής αποφάσισε  την έγκριση της µε αριθµ. : 18/2020 Μελέτης 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), συνολικού  προϋπολογισµού 245.520,00 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 196.473,60 (ανώτατο 
ποσό) ,από χρηµατοδότηση του Πράσινου Ταµείου και το ποσό των 49.046,40 ευρώ από ιδίους Πόρους. 
Σύµφωνα µε την ίδια απόφαση αποφασίσθηκε η τοποθέτηση των συστηµάτων αυτών σε δύο σηµεία : α) Το 
πρώτο στο Παλιό Πάρκο της πόλης (εµπροσθεν της Τράπεζας Πειραιώς στη συµβολή µε οδό Περδίκκα) και 
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β) το δεύτερο στον χώρο της Λαϊκής Αγοράς (επί της οδού Πόντου, µεταξύ ∆ηµοκρατίας και Εθνικής 
Αντίστασης) 
Στη συνέχεια το Πράσινο Ταµείο µε την 204.10/27-01-2021 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  περί 
ένταξης έργων στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου « ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 : «Αστική Αναζωογόνηση», αποφάσισε την ένταξη και 
χρηµατοδότηση του ∆ήµου Εορδαίας  για το έργο µε τίτλο : « Προµήθεια δύο συστηµάτων βυθιζόµενων 
κάδων διαβαθµισµένης συµπίεσης και δύο βυθιζόµενων συστηµάτων αποθήκευσης απορριµµάτων µε 
κάδους συµβατούς µε κοινά απορριµµατοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθµιση Κοινοχρήστων Χώρων » 
, συνολικού ποσού 196.416,00 ευρώ. 
Επιπλέον, απεστάλη το Σύµφωνο Αποδοχής Όρων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΣΑΠΟ) της απόφασης ένταξης της 
πράξης προς χρηµατοδότηση. Το Σύµφωνο αφού εγκριθεί, θα υπογραφεί από τον ∆ικαιούχο σε δύο (2) 
πρωτότυπα αντίγραφα εκ των οποίων ένα (1) τηρεί ο ∆ικαιούχος στο φάκελο του έργου  και ένα (1) 
υποχρεούται να αποστείλει στο Τµήµα Σχεδιασµού , ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Προγραµµάτων του Πράσινου 
Ταµείου. 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας για το πρόγραµµα, ορίζεται η υπάλληλος του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Κανλή Χρίστινα, ΠΕ Γεωπόνων. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της πράξης ανέρχεται στα  245.520,00ευρώ (συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ 
24%) και  επιµερίζεται ως εξής : α) στο ποσό των  196.416,00 ευρώ από το Πράσινο Ταµείο και β) στο ποσό 
των 49.104,00 ευρώ από Ιδίους Πόρους (ΣΑΤΑ) του ∆ήµου. 
Στον προϋπολογισµό έτους 2021, στον Κ.Α. 62.7135.0094 µε τίτλο «Συστήµατα βυθιζόµενων κάδων 
ανακύκλωσης διαβαθµισµένης συµπίεσης απορριµµάτων ∆ήµου Εορδαίας» έχει εγγραφεί το συνολικό ποσό 
των 245.520,00 ευρώ εκ των οποίων τα 196.473,60 ευρώ από το Πράσινο Ταµείο και τα 49.104,00 ευρώ από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ. . 
Ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθεί απόφαση, περί τροποποίησηςτου τεχνικού προγράµµατος και του 
προϋπολογισµού έτους 2021, όσον αφορά τον τίτλο και τη χρηµατοδότηση, προσαρµόζοντας τα στα 
ανωτέρω ποσά. Ειδικότερα ο προϋπολογισµός διαµορφώνεται ως εξής: 

Όσον αφορά  τα έσοδα    

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα 
Πρόταση για 

τροπ/ση  
∆ιαµ/θέντα µετά 

την τροπ/ση 

1329.0002 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 341.469,44 -57,60 341.411,84 

      -57,60   

 
Όσον αφορά  τα έξοδα      

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα 

Πρόταση για 
τροπ/ση 

χρηµατοδότησης 
πράσινου 
ταµείου 

Πρόταση για 
τροπ/ση 

χρηµατοδότησης 
ΣΑΤΑ 

Ποσό για 
τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα µετά 
την τροπ/ση 

62.7135.0094 

Προµήθεια δύο συστηµάτων 
βυθιζόµενων κάδων 
διαβαθµισµένης συµπίεσης 
και δύο βυθιζόµενων 
συστηµάτων αποθήκευσης 
απορριµµάτων µε κάδους 
συµβατούς µε κοινά 
απορριµµατοφόρα των ΟΤΑ 
για την αναβάθµιση 
Κοινοχρήστων Χώρων 
(ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
196.416,00+ΣΑΤΑ 
49.104,00) 245.520,00 -57,60 57,60 0,00 245.520,00 

00.9111.0000 
Αποθεµατικό. Γενικές 
Υπηρεσίες 315.568,11   -57,60 -57,60 315.510,51 

          -57,60   

 
Για την ανωτέρω προµήθεια έχει γίνει πρωτογενές αίτηµα στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ: 19REQ005204306 
Εισηγητικό σκέλος:  
Εξ όλων όσων εκτέθηκαν εισηγούµαστε τη λήψη απόφασης σχετικά µε: 
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Α. Την αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης της πράξης µε τίτλο : « Προµήθεια δύο συστηµάτων 
βυθιζόµενων κάδων διαβαθµισµένης συµπίεσης και δύο βυθιζόµενων συστηµάτων αποθήκευσης 
απορριµµάτων µε κάδους συµβατούς µε κοινά απορριµµατοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθµιση 
Κοινοχρήστων Χώρων ∆ήµου Εορδαίας» και του Συµφώνου Αποδοχής Όρων (ΣΑΠΟ) που αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι )  
 
Β)   την τροποποίηση του προϋπολογισµού έτους 2021 ως εξής: 

Όσον αφορά  τα έσοδα    

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα Πρόταση για τροπ/ση  
∆ιαµ/θέντα µετά 

την τροπ/ση 

1329.0002 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 341.469,44 -57,60 341.411,84 

      -57,60   

 
Όσον αφορά  τα έξοδα 
      

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα 
Πρόταση για τροπ/ση 

χρηµατοδότησης 
πράσινου ταµείου 

Πρόταση για 
τροπ/ση 

χρηµατοδότησης 
ΣΑΤΑ 

Ποσό για 
τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα µετά την 
τροπ/ση 

62.7135.0094 

Προµήθεια δύο συστηµάτων 
βυθιζόµενων κάδων 
διαβαθµισµένης συµπίεσης και 
δύο βυθιζόµενων συστηµάτων 
αποθήκευσης απορριµµάτων µε 
κάδους συµβατούς µε κοινά 
απορριµµατοφόρα των ΟΤΑ για 
την αναβάθµιση Κοινοχρήστων 
Χώρων (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
196.416,00+ΣΑΤΑ 49.104,00) 245.520,00 -57,60 57,60 0,00 245.520,00 

00.9111.0000 Αποθεµατικό. Γενικές Υπηρεσίες 315.568,11   -57,60 -57,60 315.510,51 

          -57,60   

Γ) Την έγκριση της διενέργεια διαγωνισµού και του τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας, που εν προκειµένου 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη δηµόσιας 
σύµβασης προµήθειας σύµφωνα µε όσα διαλαµβάνουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 
∆) Την τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος έτους 2021 και την εγγραφή της προµήθειας µε τίτλο : « 
Προµήθεια δύο συστηµάτων βυθιζόµενων κάδων διαβαθµισµένης συµπίεσης και δύο βυθιζόµενων 
συστηµάτων αποθήκευσης απορριµµάτων µε κάδους συµβατούς µε κοινά απορριµµατοφόρα των ΟΤΑ για 
την αναβάθµιση Κοινοχρήστων Χώρων ∆ήµου Εορδαίας», εφόσον απαιτείται 
Ε) Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, ως νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ήµου, για την υπογραφή όλων των 
απαιτούµενων εγγράφων της χρηµατοδότησης και της σύµβασης. Υπεύθυνη επικοινωνίας της πράξης 
ορίζεται η υπάλληλος του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Χριστίνα 
Κανλή, ΠΕ Γεωπόνων.» 
 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 

                                       
Αριθµ. Απόφ. 40/2021 

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 204.10/27-01-2021 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Πράσινου Ταµείου, περί ένταξης έργων 
στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου « ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον 
Άξονα Προτεραιότητας 1 : «Αστική Αναζωογόνηση»  
3. την από 11-2-2021   εισήγηση του Γρ. Προγραµµατισµού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1. Αποδέχεται τους όρους της 204.10/27-01-2021  Απόφασης Ένταξης της πράξης , µε τίτλο : « Προµήθεια 
δύο συστηµάτων βυθιζόµενων κάδων διαβαθµισµένης συµπίεσης και δύο βυθιζόµενων συστηµάτων 
αποθήκευσης απορριµµάτων µε κάδους συµβατούς µε κοινά απορριµµατοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθµιση 
Κοινοχρήστων Χώρων ∆ήµου Εορδαίας» και του Συµφώνου Αποδοχής Όρων (ΣΑΠΟ) που αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ). Ο συνολικός προϋπολογισµός της πράξης ανέρχεται 
στα  245.520,00ευρώ (συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ 24%) και  επιµερίζεται ως εξής : α) στο ποσό των  
196.416,00 ευρώ από το Πράσινο Ταµείο και β) στο ποσό των 49.104,00 ευρώ από Ιδίους Πόρους (ΣΑΤΑ) 
του ∆ήµου. 
 
2. Αποδέχεται το πόσο των  196.416,00 ευρώ από το Πράσινο Ταµείο και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο   
την τροποποίηση του προϋπολογισµού έτους 2021 ως εξής 

Όσον αφορά  τα έσοδα    

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα Πρόταση για τροπ/ση  
∆ιαµ/θέντα µετά 

την τροπ/ση 

1329.0002 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 341.469,44 -57,60 341.411,84 

      -57,60   

 
Όσον αφορά  τα έξοδα 
      

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα 
Πρόταση για τροπ/ση 

χρηµατοδότησης 
πράσινου ταµείου 

Πρόταση για 
τροπ/ση 

χρηµατοδότησης 
ΣΑΤΑ 

Ποσό για 
τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα µετά την 
τροπ/ση 

62.7135.0094 

Προµήθεια δύο συστηµάτων 
βυθιζόµενων κάδων 
διαβαθµισµένης συµπίεσης και 
δύο βυθιζόµενων συστηµάτων 
αποθήκευσης απορριµµάτων µε 
κάδους συµβατούς µε κοινά 
απορριµµατοφόρα των ΟΤΑ για 
την αναβάθµιση Κοινοχρήστων 
Χώρων (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
196.416,00+ΣΑΤΑ 49.104,00) 245.520,00 -57,60 57,60 0,00 245.520,00 

00.9111.0000 Αποθεµατικό. Γενικές Υπηρεσίες 315.568,11   -57,60 -57,60 315.510,51 

          -57,60   

Γ) Η διενέργεια διαγωνισµού και ο τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας, ορίζεται αυτός της ανοιχτής 
διαδικασίας , σύµφωνα µε όσα διαλαµβάνουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 
∆) Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος έτους 2021, και την 
εγγραφή της προµήθειας µε τίτλο : « Προµήθεια δύο συστηµάτων βυθιζόµενων κάδων διαβαθµισµένης 
συµπίεσης και δύο βυθιζόµενων συστηµάτων αποθήκευσης απορριµµάτων µε κάδους συµβατούς µε κοινά 
απορριµµατοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθµιση Κοινοχρήστων Χώρων ∆ήµου Εορδαίας», εφόσον 
απαιτείται 
Ε) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο, ως νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ήµου, για την υπογραφή όλων των απαιτούµενων 
εγγράφων της χρηµατοδότησης και της σύµβασης. Υπεύθυνη επικοινωνίας της πράξης ορίζεται η υπάλληλος 
του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Χριστίνα Κανλή, ΠΕ 
Γεωπόνων. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
 
Σήµερα, στις ……………….ο κάτωθι δικαιούχος χρηµατοδότησης από το Πράσινο Ταµείο µε την 
ονοµασία ∆ήµος……………………….έχοντας λάβει γνώση της  δηµοσιευθείσας πρόσκλησης  και των 
όρων αυτής, του Οδηγού του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος και των όρων αυτού αποδέχεται τα 
κάτωθι: 
Άρθρο 1: Μη χρηµατοδότησης έργου από άλλα χρηµατοδοτικά µέσα (εθνικά, Ε.Ε.) της τρέχουσας ή 

άλλης προγραµµατικής περιόδου. 
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Ο δικαιούχος βεβαιώνει υπεύθυνα ότι οι  προβλεπόµενες δαπάνες του εν λόγω έργου όπως αυτό αναφέρεται 
στο άρθρο 2 του παρόντος, ή µέρος αυτής, δεν έχει τύχει στο παρελθόν ούτε θα τύχει χρηµατοδότησης από 
άλλα εθνικά ή της Ε.Ε. χρηµατοδοτικά µέσα της τρέχουσας ή άλλης περιόδου.  
Άρθρο 2:Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Όρων 
Ο ∆ικαιούχος …………………………………………………………………………………..αναλαµβάνει την 
υποχρέωση εκτέλεσης του έργου «………………………………………… …………………… ………….……», 
συνολικής δηµόσιας δαπάνης ………………………….. € στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος 
«……………………………………………………………………………………..……………………….…» και εντός 
του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης του έργου.  
Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πράσινο Ταµείο σύµφωνα µε τους όρους και τις υποχρεώσεις του παρόντος 
Συµφώνου και του Οδηγού ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων, όπως αυτό ισχύει. 
Άρθρο 3:Τήρηση εθνικής νοµοθεσίας και κανόνων Ε.Ε. 
Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να τηρεί την εθνική νοµοθεσία και τους κανόνες της Ε.Ε. και ιδίως τη νοµοθεσία 
που αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, τα δηµόσια έργα, τις προµήθειες, τις µελέτες, τις υπηρεσίες. 
Άρθρο 4:Κοινοποίηση επιµέρους στοιχείων υλοποίησης του έργου 
Με την έναρξη υλοποίησης του έργου, από την υπογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο και µέχρι την 
ολοκλήρωσή της, ο ∆ικαιούχος υποχρεούται: 
• Μετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο να κοινοποιήσει άµεσα στο Πράσινο Ταµείο, την 

υπογεγραµµένη σύµβαση.  
• Στην περίπτωση εκτέλεσης έργων για τα οποία απαιτείται η χορήγηση αδειών/εγκρίσεων πριν την 

εκτέλεσή τους από τα αρµόδια όργανα η εξασφάλισή τους και η προσκόµισή τους στο Πράσινο Ταµείο  
από τον ∆ικαιούχο αποτελεί προϋπόθεση για την χρηµατοδότησή τους. 

• Ο ∆ικαιούχος οφείλει να ενηµερώνει το Πράσινο Ταµείο για την συµβασιοποίηση του έργου.  
• Να καταρτίζει και να υποβάλλει στο Πράσινο Ταµείο πλήρη φάκελο µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για 

την πληρωµή, όπως 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 υποβάλει στο Πράσινο Ταµείο κατά την αποπληρωµή του έργου, αναλυτική έκθεση 
ολοκλήρωσης του έργου (βάσει του εδαφίου 10 παρ. 3 του Οδηγού του Χ.Π. «∆ράσεις Περιβαλλοντικού 
Ισοζυγίου»), όπου θα περιγράφεται το υλοποιηθέν φυσικό αντικείµενο, οι δαπάνες που 
πραγµατοποιήθηκαν και το αποτέλεσµα που επιτεύχθηκε σε σχέση µε το εγκριθέν.  

• Το Πράσινο Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα απένταξης του ∆ικαιούχου εφόσον το έργο δεν εξελίσσεται 
οµαλά.  

• Στην περίπτωση εκείνη που το Πράσινο Ταµείο διαπιστώσει, σε οποιαδήποτε φάση υλοποίησης του έργου, 
ακόµα και µετά το πέρας αυτής, τη µη τήρηση από τον ∆ικαιούχο της εθνικής νοµοθεσίας και των 
κανόνων της Ε.Ε., έχει το δικαίωµα να διακόψει αζηµίως γι’ αυτό τη χρηµατοδότηση του έργου και να 
αναζητήσει από τον ∆ικαιούχο την επιστροφή της χρηµατοδότησης την οποία έλαβε. Ο ∆ικαιούχος οφείλει 
να επιστρέψει την χρηµατοδότηση που έλαβε στο Πράσινο Ταµείο. 

Άρθρο 5: Τροποποιήσεις σύµβασης (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο / παράταση προθεσµιών)  
Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει για προέγκριση στο Πράσινο Ταµείο οποιαδήποτε τροποποίηση του 
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της υπογραφείσας σύµβασης.  
Η σύναψη συµπληρωµατικών συµβάσεων γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δηλαδή όταν µε την υποβολή του 
ΑΠΕ προκύπτουν συµπληρωµατικές εργασίες οι οποίες αιτιολογούνται ειδικώς και επαρκώς ως προς το 
χαρακτηρισµό τους ως συµπληρωµατικές λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και πρέπει να πληρούνται ειδικοί 
όροι. Σε αυτές περιπτώσεις, και εφόσον ο ∆ικαιούχος προτίθεται να αιτηθεί τη δυνατότητα χρηµατοδότησης 
από το Πράσινο Ταµείο της επικείµενης συµπληρωµατικής σύµβασης, υποχρεούται να υποβάλλει όλα τα 
απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία βάσει της κείµενης νοµοθεσίας.  
Μετά την προέγκριση τροποποίησης στοιχείων της σύµβασης, ο δικαιούχος υποχρεούται να κοινοποιήσει στο 
Πράσινο Ταµείο την τροποποιηµένη σύµβαση, τηρώντας τη σχετική νοµοθεσία περί της υποχρέωσης 
καταχώρισης στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο» (άρθρο38 παρ.6 του Ν. 4412/2016 και της σχετικής Υ.Α. 
576/2017 ΦΕΚ Β’ 1781/2017). 
Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να ενηµερώνει το Πράσινο Ταµείο σε κάθε περίπτωση παράτασης των προθεσµιών 
εκτέλεσης του έργου, κοινοποιώντας τις σχετικές αποφάσεις κατά την υποβολή για την πληρωµή της δαπάνης. 
Στην περίπτωση που η υλοποίηση του έργου δεν καθίσταται εφικτή εντός του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος 
και το έργο δεν εξελίσσεται οµαλά, η χρηµατοδότηση του έργου από το Πράσινο Ταµείο δύναται να διακοπεί 
και το Πράσινο Ταµείο µπορεί να ανακαλέσει την απόφαση ένταξης του έργου, χωρίς να απαιτείται συµφωνία 
του ∆ικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή ο ∆ικαιούχος οφείλει να επιστρέψει το σύνολο της χρηµατοδότησης την 
οποία τυχόν έλαβε από το Πράσινο Ταµείο το οποίο και επιφυλάσσεται παντός νοµίµου δικαιώµατός του για 
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την είσπραξή της. Σε καµία περίπτωση ο ∆ικαιούχος δεν δύναται να αξιώσει καταβολή τόκων υπερηµερίας από 
το Πράσινο Ταµείο.  
Άρθρο 6: Παρακολούθηση Ενταγµένου Έργου 
Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται: 
(α)Να ορίζει υπεύθυνο άτοµο για την επικοινωνία µε το Π.Τ., τον / την ……………………………………………, 
∆ιεύθυνση/ Τµήµα:………………………………., τηλ.: ……………………., fax: …………………………….., e-
mail:……………………….. 
(β)Να λειτουργεί µηχανισµό πιστοποίησης εκτέλεσης του έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσµατικό 
έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσµατος 
καθώς και να εφαρµόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωµών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη 
νοµιµότητα, τη διαφάνεια,  και κανονικότητά τους 
(γ)Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική µερίδα για το έργο στο οποίο θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που θα 
αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούµενες πληρωµές. 
Το Πράσινο Ταµείο έχει το δικαίωµα να ελέγξει τα ανωτέρω σε κάθε στάδιο υλοποίησης του έργου. 
Άρθρο 7: Τήρηση στοιχείων και δικαιολογητικών από ∆ικαιούχο 
Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται: 
(α)Να τηρεί και να ενηµερώνει φάκελο έργου µε όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση του έργου έως την 
ολοκλήρωση, την αποπληρωµή του, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Οδηγό ∆ιαχείρισης και τις τυχόν 
ειδικότερες οδηγίες του Πράσινου Ταµείου. 
(β)Να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά µε τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους των έργων 
για διάστηµα πέντε ετών µετά το κλείσιµο του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος. Το ανωτέρω διάστηµα µπορεί 
να παρατείνεται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογηµένης θέσης του 
Πράσινου Ταµείου. 
(γ) Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα τηρούνται είτε σε πρωτότυπη µορφή, είτε σε ακριβή 
αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων.   
Άρθρο 8: Επαληθεύσεις – Έλεγχοι 
Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται: 
(α) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από το Πράσινο Ταµείο τόσο στην έδρα του όσο και στους χώρους 
υλοποίησης των έργων.  
(β) Να αποδέχεται τη διενέργεια ελέγχων από 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 παρέχει στα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Πράσινου Ταµείου συµπληρωµατικά στοιχεία ή 
διευκρινήσεις, εφόσον αυτά απαιτηθούν. 
Άρθρο 9: ∆ηµοσιότητα 
Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται:  
(α) Να αποδεχθεί την συµπερίληψή του στη λίστα ∆ικαιούχων του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος που 
δηµοσιοποιεί το Πράσινο Ταµείο στην οικεία ιστοσελίδα, στην οποία αναφέρονται το όνοµα του ∆ικαιούχου, ο 
τίτλος του έργου και το ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης που διατίθεται για την υλοποίηση του έργου. 
( β) Να λάβει όλα τα µέτρα πληροφόρησης – δηµοσιότητας όπως προβλέπονται τόσο στον οδηγό του 
Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος. όσο και στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταµείου:
 http://www.prasinotameio.gr/images/Τεχνικές_προδιαγραφές_Αναµνηστικής_Πινακίδας_Έργου.pdf 
Άρθρο 10: Τήρηση όρων και υποχρεώσεων 
(α) Ο ∆ικαιούχος βεβαιώνει υπεύθυνα ότι έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται ολοσχερώς και 
ανεπιφυλάκτως το σύνολο των παρόντων όρων του Συµφώνου και του Οδηγού ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων, 
καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά. 
(β) Η µη τήρηση των όρων και των υποχρεώσεων του παρόντος συµφώνου ή σε περίπτωση που το έργο 
αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, το έργο επανεξετάζεται από το Πράσινο Ταµείο. Εάν οι 
ανωτέρω αποκλίσεις κριθούν αδικαιολόγητες η απόφαση ένταξης του έργου δύναται να ανακληθεί αζηµίως για 
το Πράσινο Ταµείο χωρίς να απαιτείται συµφωνία του ∆ικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή ο ∆ικαιούχος οφείλει 
να επιστρέψει το σύνολο της χρηµατοδότησης την οποία τυχόν έλαβε από το Πράσινο Ταµείο, το οποίο και 
επιφυλάσσεται παντός νοµίµου δικαιώµατός του για την είσπραξή της. 
 
Το Σύµφωνο υπεγράφη από τον ∆ικαιούχο σε δύο (2) πρωτότυπα αντίγραφα εκ των οποίων ένα (1) τηρεί ο 
∆ικαιούχος στο φάκελο έργου και ένα (1) υποχρεούται να αποστείλει στο Τµήµα Σχεδιασµού, ∆ιαχείρισης και 
Ελέγχου Προγραµµάτων του Πράσινου Ταµείου. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  40/2021. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Αννα Καιδου 
3. ∆ηµήτριος Σπόντης 
4. Στέφανος Μπιγγας 
5. Κοκκινιδης Ευσταθιος 
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