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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  12ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 29-3-2021 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µεσω e:presence.gov.gr , έκτακτη / κατεπείγουσα συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ.6402/26-3-2021 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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
α) Έγκριση των µελετών µε αριθµ. :22/2021 µε τίτλο : « Γωνιές ανακύκλωσης και προµήθεια εξοπλισµού 
διακριτής συλλογής απορριµµάτων στο ∆ήµο Εορδαίας » και 23/2021 µε τίτλο : « ∆ράσεις ευαισθητοποίησης 
και δηµοσιότητας του προγράµµατος διαχείρισης Γωνιών Ανακύκλωσης και διακριτής συλλογής 
απορριµµάτων στο ∆ήµο Εορδαίας », της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής ,β) αποδοχή των όρων 
συµµετοχής στο πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έγκριση υποβολής 
πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας στο πρόγραµµα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα στην πρόσκληση 
ΑΤΟ4, στον Άξονα Προτεραιότητας : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» µε τίτλο : « Γωνιές ανακύκλωσης και προµήθεια 
εξοπλισµού διακριτής συλλογής απορριµµάτων στο ∆ήµο Εορδαίας» γ) έγκριση της υπ’αριθµ.: 1/2021 
µελέτης του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, σχετικά µε την παροχή 
υπηρεσίας : «Υποστήριξη του ∆ήµου Εορδαίας για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής αίτησης 
χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 : «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές 
Ανακύκλωσης και Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων» 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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 2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 
4. ∆ηµήτριος Τσεχελιδης 

 

5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Κοκκινιδης Ευστάθιος  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το µέλος ∆ηµ Καρακασίδης δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε ο αναπληρωτής του ∆ηµ Τσεχελίδης. 
Το µέλος Σεβαστου Ζαφειρουλα συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου θέµατος.  
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης έθεσε υπόψη των µελών 
ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδοµένου ότι τα θέµατα τα οποία συµπεριλαµβάνονται στην 
πρόσκληση είναι απαραίτητο να συζητηθούν και να ληφθουν άµεσα οι σχετικές αποφάσεις για τους λόγους 
που αναφέρονται στην πρόσκληση και πιο συγκεκριµένα:  
«Με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως τροπ/κε και ισχύει, ορίζονται τα εξής: 
5.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τα µέλη της σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, ……........................... 
6. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα 
µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε 
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κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ηµέρα της 
συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα 
χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.» 
Το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, της κατεπείγουσας συνεδρίασης  όπως καταρτίσθηκε είναι το εξής: 
1. α) Έγκριση των µελετών µε αριθµ. :22/2021 µε τίτλο : « Γωνιές ανακύκλωσης και προµήθεια εξοπλισµού 
διακριτής συλλογής απορριµµάτων στο ∆ήµο Εορδαίας » και 23/2021 µε τίτλο : « ∆ράσεις ευαισθητοποίησης 
και δηµοσιότητας του προγράµµατος διαχείρισης Γωνιών Ανακύκλωσης και διακριτής συλλογής 
απορριµµάτων στο ∆ήµο Εορδαίας », της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής  
β) αποδοχή των όρων συµµετοχής στο πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας στο πρόγραµµα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα 
στην πρόσκληση ΑΤΟ4, στον Άξονα Προτεραιότητας : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» µε τίτλο : « Γωνιές ανακύκλωσης και 
προµήθεια εξοπλισµού διακριτής συλλογής απορριµµάτων στο ∆ήµο Εορδαίας» γ) έγκριση της υπ’αριθµ.: 
1/2021 µελέτης του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, σχετικά µε την 
παροχή υπηρεσίας : «Υποστήριξη του ∆ήµου Εορδαίας για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής 
αίτησης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 : «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές 
Ανακύκλωσης και Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων» 
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι  υπάρχει καταληκτική προθεσµία για την υποβολή της πρότασης. 
 Για τους παραπάνω λόγους  σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά µε το κατεπείγον του θέµατος και της 
συνεδρίασης.  
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής  αφού έλαβαν υπόψη τους 

� την εισήγηση του Αντιπροέδρου ,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως τροπ/κε και ισχύει  
� το περιεχόµενο του θέµατος  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  

Την συζήτηση του θέµατος, διότι  υπάρχει καταληκτική προθεσµία για την υποβολή της πρότασης 
  
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών την από 24-3-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς 
Τµήµατος Προγραµµατισµού, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΘΕΜΑ: « α) Έγκριση των µελετών µε αριθµ. :22/2021 µε τίτλο : « Γωνιές ανακύκλωσης και προµήθεια 
εξοπλισµού διακριτής συλλογής απορριµµάτων στο ∆ήµο Εορδαίας » και 23/2021 µε τίτλο : « ∆ράσεις 
ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας του προγράµµατος διαχείρισης Γωνιών Ανακύκλωσης και διακριτής 
συλλογής απορριµµάτων στο ∆ήµο Εορδαίας », της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής  
β) αποδοχή των όρων συµµετοχής στο πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας στο πρόγραµµα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα 
στην πρόσκληση ΑΤΟ4, στον Άξονα Προτεραιότητας : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» µε τίτλο : « Γωνιές ανακύκλωσης και 
προµήθεια εξοπλισµού διακριτής συλλογής απορριµµάτων στο ∆ήµο Εορδαίας» γ) έγκριση της υπ’αριθµ.: 
1/2021 µελέτης του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, σχετικά µε την 
παροχή υπηρεσίας : «Υποστήριξη του ∆ήµου Εορδαίας για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής 
αίτησης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 : «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές 
Ανακύκλωσης και Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων» 
Ιστορικό  
 Ο Υπουργός εξέδωσε την µε αριθµ.πρωτ. 18214/29-09-2020  (Α∆Α: ΩΑ9Χ46ΜΤΛ6-ΡΤ0) και κωδικό ΑΤ04 
Πρόσκληση του προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», µε τίτλο : « Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές 
Ανακύκλωσης και Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων » ,στον Άξονα Προτεραιότητας  : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». 
 Το εν λόγω πρόγραµµα προβλέπει µεταξύ άλλων τη χρηµατοδότηση των δήµων για προµήθεια κάδων και 
άλλων µέσων συλλογής για την εφαρµογή προγραµµάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων.  
Επιπρόσθετα, προβλέπει οριζόντιες επικουρικές δράσεις όπως δράσεις ενηµέρωσης-πληροφόρησης-
ευαισθητοποίησης, ευφυείς εφαρµογές/δράσεις για την υποστήριξη της λειτουργίας των Γωνιών 
Ανακύκλωσης και/ή της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και της καταγραφής των ποσοτήτων ανά Γωνιά 
Ανακύκλωσης, µε συνολική επιλέξιµη δαπάνη έως το 10% του συνολικού προϋπολογισµού της πράξης. 
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∆ικαιούχοι – Προθεσµία-Επιλεξιµότητα δαπανών – Χρηµατοδότηση  
∆υνητικοί δικαιούχοι µεταξύ των άλλων φορέων είναι και ο ∆ήµος Εορδαίας. Η προθεσµία υποβολής της 
πρότασης ορίζεται η 31-03-2021.   
Πρόταση του ∆ήµου Εορδαίας  
Στα πλαίσια της άνω πρόσκλησης ο δήµος Εορδαίας προτίθεται να υποβάλλει πρόταση µε αποτελούµενη 
από τρία ΥΠΟΕΡΓΑ ως εξής 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1ο µε τίτλο : « Γωνιές ανακύκλωσης και προµήθεια εξοπλισµού διακριτής συλλογής  
απορριµµάτων στο ∆ήµο Εορδαίας », προϋπολογισµού   2.369.640,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α. 24%)  
ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο µε τίτλο: «∆ράσεις ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας του προγράµµατος διαχείρισης 
Γωνιών Ανακύκλωσης και διακριτής συλλογής απορριµµάτων στο ∆ήµο Εορδαίας, προϋπολογισµού, 
112.840,00 ευρώ  (µε Φ.Π.Α. 24%) 
ΥΠΟΕΡΓΟ 3ο : «Υποστήριξη του ∆ήµου Εορδαίας για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής 
αίτησης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 : «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές 
Ανακύκλωσης και Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων» , συνολικού προϋπολογισµού , 6.200,00ευρώ (µε 
ΦΠΑ 24%) 
Ειδικότερα το φυσικό αντικείµενο της πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας προσδιορίζεται ενδεικτικά, ως εξής για 
το : 
 ΥΠΟΕΡΓΟ 1Ο : «Γωνιές ανακύκλωσης και προµήθεια εξοπλισµού διακριτής συλλογής απορριµµάτων στο 
∆ήµο Εορδαίας» 

 
 ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο: : «∆ράσεις ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας του προγράµµατος διαχείρισης Γωνιών 
Ανακύκλωσης και διακριτής συλλογής απορριµµάτων στο ∆ήµο Εορδαίας»  
   

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΚΟΣΤΟΣ / 

ΤΜΧ 
ΤΜΧ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ (Αφίσες, banners, 

εκτύπωση εντύπων, επιστολή 
∆ηµάρχου) 

0,20 € 15000 3.000,00 € 

2 
∆ΙΑΝΟΜΗ 

ΦΥΛΛΑ∆ΙΩΝ (Ενηµέρωση 
πόρτα - πόρτα) 

0,50 € 14.000 7.000,00 € 

3 
∆ΩΡΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 

ΠΑΙ∆ΙΑ 
15,00 € 2.000 30.000,00 € 

4 
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙ∆ΩΝ - 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

2.000,00 € 20 40.000,00 € 

ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Γωνιές Ανακύκλωσης για τα σχολεία µε 
ανταποδοτικό σύστηµα (καλλωπιστικές 
κατασκευές) 

56  5.400,00 €  302.400,00 €  

"Έξυπνη" γωνία ανακύκλωσης (4-6 ρευµάτων) 28 36.500,00 €  1.022.000,00 €  

Μεταλλικές Γωνίες Ανακύκλωσης (συστάδα 3 
κάδων 1.100 λίτρων) 

 

40 15.500,00 €   620.000,00 €  

  1.944.400,00€ 

ΦΠΑ  466.656,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.411.056,00 € 
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ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΕ 
ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ 

5 
(∆ελτία τύπου, µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, πληροφορίες 
ιστοσελίδα ∆ήµου) 

1.100,00 €€ 10 11.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 91.000,00 € 

ΦΠΑ 21.840,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 112.840,00 € 

 
ΥΠΟΕΡΓΟ 3ο µε τίτλο: Υποστήριξη του ∆ήµου Εορδαίας για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής 
αίτησης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 : «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές 
Ανακύκλωσης και Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων», µε συνολικό προϋπολογισµό 6.200,00 ευρώ (µε 
Φ.Π.Α. 24%) . 
Ο Ανάδοχος θα παρέχει (ενδεικτικά) τις κάτωθι Υπηρεσίες: 

• Υποστήριξη του ∆ήµου στη σύνταξη του Τεχνικού ∆ελτίου της Πράξης. 

• Υποστήριξη του ∆ήµου στη σύνταξη των απαιτούµενων εντύπων για την πληρότητα της Αίτησης 
Χρηµατοδότησης. 

• Υποστήριξη του ∆ήµου στη σύνταξη του Πρακτικού ∆ιερεύνησης Τιµών. 

• Υποστήριξης του ∆ήµου στη σύνταξη της Μελέτης Σκοπιµότητας. 

• Υποστήριξης του ∆ήµου σε κάθε άλλη ενέργεια για την ωρίµανση της προτεινόµενης πράξης κ.λ.π. , 
όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στα τεύχη της µε αρ. 1/2021 Μελέτη του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής . 

∆εδοµένου του ότι οι προσκλήσεις .ΑΤΡΙΤΣΗΣ, διέπονται από µια σειρά ειδικών κανόνων επιλεξιµότητας, και 
του ότι αναπόσπαστο στοιχείο του αιτήµατος ένταξης αποτελεί το Τεχνικό ∆ελτίο Έργου συνοδευόµενο από 
µια σειρά απαιτούµενων συνοδών δικαιολογητικών και εγγράφων ανά πρόταση, προκύπτει ότι το 
χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα Α.ΤΡΙΤΣΗΣ, έχει ιδιαίτερα τεχνοκρατικό και ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Ο 
προγραµµατισµός, σχεδιασµός και προετοιµασία επιλέξιµων προτάσεων απαιτούν εξειδικευµένη 
προσαρµογή και γνώση στις απαιτήσεις του προγράµµατος και της ιδιαιτερότητες κάθε πρόσκλησης.  
Λόγω αυτού του ανταγωνιστικού χαρακτήρα απαιτείται προγραµµατισµός, σχεδιασµός και προετοιµασία 
ιδιαίτερα τεκµηριωµένων προτάσεων, απολύτως εναρµονισµένων στις απαιτήσεις της προγραµµατικής 
περιόδου καθώς και στο θεσµικό πλαίσιο δηµοσίων συµβάσεων για τη µεγαλύτερη δυνατή θετική επίπτωση 
στην υποβοήθηση υλοποίησης των πράξεων-δράσεων-εργων  αλλά και θετική έκβαση αυτών.  
Οι εργασίες αυτές, των υπηρεσιών προετοιµασίας φακέλου, είναι πολύπλοκες, πολυσχιδείς και υπόκεινται 
σε αυστηρούς κανόνες από τις χρηµατοδοτικές αρχές όπως ακριβώς και άλλες χρηµατοδοτικές πηγές από 
άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ περιφερειακά και τοµεακά). Συνακόλουθα, απαιτούν ενέργειες 
λεπτοµερέστατου σχεδιασµού σε ένα πρότερο χρόνο πριν τη σύνταξη των σχετικών προτάσεων, 
προγραµµατισµού κατά τη σύνταξη των φακέλων ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις και τα 
ασφυκτικά χρονοδιαγράµµατα. Στο πλαίσιο αυτό δηµιουργούνται συνεχείς ανάγκες υποστήριξης στην 
επίλυση και ερµηνεία σχετικών ζητηµάτων που απαιτούν τεχνογνωσία και εµπειρία. 
Επιπλέον, η στελέχωση του Τµήµατος Προγραµµατισµού δεν είναι επαρκής για να στηρίξει ένα τέτοιο 
απαιτητικό εγχείρηµα και ταυτόχρονα η ανεπαρκής στελέχωση σε συνδυασµό µε την έλλειψη της  γνώσης 
των ειδικότερων προϋποθέσεων και των προαπαιτούµενων της κάθε πρόσκλησης, θα έχει ως πιθανή εξέλιξη 
οι ευκαιρίες χρηµατοδότησης έργων από το εν λόγω πρόγραµµα να µείνουν αναξιοποίητες ή να υποβληθούν 
τελικά κάποιες προτάσεις, ωστόσο ελλιπείς και λανθασµένες που δεν θα τύχουν θετικής έκβασης. Εξάλλου, 
τις  απαιτητικές συνθήκες αξιοποίησης του προγράµµατος τις έχει διαβλέψει το ίδιο το πρόγραµµα, µε την 
πρόβλεψη και παροχή αυτής της δυνατότητας στους δικαιούχους των προσκλήσεων. 
Ως εκ τούτου, πρέπει να προετοιµαστούν οι Υπηρεσίες του ∆ήµου µε αντικείµενο τον έγκαιρο σχεδιασµό και 
προγραµµατισµό των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την ωρίµανση των έργων, έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η έγκαιρη και απρόσκοπτη σύνταξη των αιτήσεων χρηµατοδότησης για την υποβολή των έργων και 
δράσεων που δύναται να χρηµατοδοτηθούν από το εν λόγω πρόγραµµα. 
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Λόγω του ότι αφενός, η υποβολή προτάσεων του ∆ήµου στις ως άνω εκδοθείσες προσκλήσεις του ως άνω 
προγράµµατος, πρέπει να ολοκληρωθεί παράλληλα στο επόµενο διάστηµα, και αφετέρου λόγω των 
ασφυκτικών προθεσµιών αλλά και όλων των αναφερόµενων λόγων αντικειµενικής αδυναµίας, προκύπτει η 
ανάγκη υποστήριξης της υπηρεσίας από εξωτερικό συνεργάτη.  
Για όλους αυτούς τους τεκµηριωτικούς λόγους, ο ∆ήµος Εορδαίας απαιτείται να κάνει χρήση αυτής της 
δυνατότητας υποστήριξης από εξωτερικούς συνεργάτες, ανάλογα µε την ιδιαιτερότητα και τις απαιτήσεις της 
κάθε πρόσκλησης. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της πρότασης ανέρχεται και τα τρία ΥΠΟΕΡΓΑ στο ποσό των : 
2.530.096,00  ευρώ ( µε Φ.Π.Α 24%)  
Για τους λόγους αυτούς εκπονήθηκαν για το ΥΠΟΕΡΓΟ 1Ο και ΥΠΟΕΡΓΟ 2Ο , οι µε αριθµ. : 22/2021 και 
23/2021 µελέτες της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής µε τίτλο « Γωνιές ανακύκλωσης και 
προµήθεια εξοπλισµού διακριτής συλλογής απορριµµάτων στο ∆ήµο Εορδαίας » και 23/2021 µε τίτλο : « 
∆ράσεις ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας του προγράµµατος διαχείρισης Γωνιών Ανακύκλωσης και 
διακριτής συλλογής απορριµµάτων στο ∆ήµο Εορδαίας » . 
Επιπλέον όσων αναφέρθηκαν, πρέπει να σηµειωθεί ότι από την ίδια την ως άνω πρόσκληση ΑΤ04 για τη 
σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης του ∆ήµου,  προβλέπεται ως 
επιλέξιµο το ποσό των 5.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%). 
Στα πλαίσια αυτά, ο ∆ήµος προτίθεται να αναθέσει την εργασία για την παροχή υπηρεσίας  µε τίτλο : 
«Υποστήριξη του ∆ήµου Εορδαίας στην ωρίµανση πρότασης και στη σύνταξη φακέλου για την υποβολή 
αιτήσεων χρηµατοδότησης για την πρόσκληση ΑΤ04 : «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές 
Ανακύκλωσης και Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων»  του ως άνω Άξονα, µε εκτιµώµενη αξία 5.000 
ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 
Για την ως άνω εργασία υφίσταται εξασφαλισµένη σχετική πίστωση στον Κ.Α. :64.6117.0032 του 
Προϋπολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2021 και έχει γίνει ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (5970/19-03-2021 ) µε 
Α∆ΑΜ : 21REQ008319313 2021-03-22 
Για τους λόγους αυτούς, για το ΥΠΟΕΡΓΟ 3Ο εκπονήθηκε η µ αρ.:1/2021 µελέτη του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής ., σχετικά µε την παροχή υπηρεσίας  µε τίτλο : 
«Υποστήριξη του ∆ήµου Εορδαίας στην ωρίµανση πρότασης και στη σύνταξη φακέλου για την υποβολή 
αιτήσεων χρηµατοδότησης για την πρόσκληση ΑΤ04 : «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές 
Ανακύκλωσης και Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων» . 
Ως εκ τούτου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 3Οαπαιτείται να εγκριθεί η µε αριθµ.: 1/2021 µελέτη σχετικά µε την παροχή 
υπηρεσίας µε τίτλο :  «Υποστήριξη του ∆ήµου Εορδαίας για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής 
αίτησης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 : «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές 
Ανακύκλωσης και Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων». 
Λήψη απόφασης  
Εξ όσων εκτέθηκαν πρέπει να ληφθεί απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής αναφορικά µε την :   
Α) Έγκριση των µε αριθµ. 22/2021 και 23/2021 µελετών της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής για τα 
ΥΠΟΕΡΓΑ 1Ο και 2ο  
Β) Την αποδοχή των όρων συµµετοχής στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  
Γ) Υποβολή πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας µε τίτλο :« Γωνιές ανακύκλωσης και προµήθεια εξοπλισµού 
διακριτής συλλογής απορριµµάτων στο ∆ήµο Εορδαίας» στην πρόσκληση ΑΤ04 του προγράµµατος  
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ µε συνολικό προϋπολογισµό προτεινόµενης 
πράξης που ανέρχεται στο ποσό των 2.530.096,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%), αποτελούµενη 
από τα κάτωθι τρία ΥΠΟΕΡΓΑ:  

ΥΠΟΕΡΓΟ 1Ο µε τίτλο (κυρίως έργο): «Γωνιές ανακύκλωσης και προµήθεια εξοπλισµού διακριτής 
συλλογής απορριµµάτων στο ∆ήµο Εορδαίας», συνολικού  προϋπολογισµού , 2.411.056,00 ευρώ (µε 
ΦΠΑ 24%) 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2Ο µε τίτλο : «∆ράσεις ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας του προγράµµατος διαχείρισης 
Γωνιών Ανακύκλωσης και διακριτής συλλογής απορριµµάτων στο ∆ήµο Εορδαίας», συνολικού 
προϋπολογισµού  112.840,00 ευρώ 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 3Ο µε τίτλο : Υποστήριξη του ∆ήµου Εορδαίας για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου 
υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 : «Χωριστή Συλλογή 
Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων», συνολικού 
προϋπολογισµού,  6.200,00 ευρώ ((µε ΦΠΑ 24%) 

Ο συνολικός  προϋπολογισµός της  (ενδεικτικά)  όλης της πρότασης ανέρχεται στο ποσό των : 2.530.096,00  
ευρώ (µε ΦΠΑ 24%) 
∆) Έγκριση της µε αριθµ.: 1/2021 Μελέτης του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης και 
Πληροφορικής µε τίτλο : «Υποστήριξη του ∆ήµου Εορδαίας για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου 
υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 : «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, 
Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων» για το ΥΠΟΕΡΓΟ 3Ο .» 
Το µέλος Ευστάθιος Κοκκινιδης ρώτησε για την αναγκαιότητα σύναψης σύµβασης µε ανάδοχο για την 
τεχνική υποστήριξη του προγράµµατος, καθώς διαπιστώνεται ότι ο φάκελος της µελέτης εκπονήθηκε από τις 
υπηρεσίες του ∆ήµου. Η αν. Προϊσταµένη του Τµ. Προγραµµατισµού απάντησε ότι η πληρότητα του φακέλου 
για την υποβολή της πρότασης απαιτεί εξειδικευµένη τεχνοκρατική γνώση, επιπλέον ο ανάδοχος θα 
πληρωθεί µε την επιτυχή έκβαση του φακέλου , ήτοι µε την απόφαση ένταξης. Ο κ. Κοκκινιδης τόνισε ότι δεν 
διαφωνεί µε το έργο αλλά µε την λογική της κατάλυσης των υπηρεσιών και την προώθηση των ιδιωτών σ’ 
όλους τους τοµείς, γι’αυτό τον λόγο ψηφίζει λευκό.         
Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Ολα τα 
παρόντα µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφησαν θετικά πλην του Ευστ. Κοκκινιδης που ψήφισε λευκό. 

                                          Αριθµ. Απόφ. 79/2021 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. την µε αριθµ.πρωτ. 18214/29-09-2020  (Α∆Α: ΩΑ9Χ46ΜΤΛ6-ΡΤ0) και κωδικό ΑΤ04 Πρόσκληση του 
προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», µε τίτλο : « Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης 
και Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων » ,στον Άξονα Προτεραιότητας  : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 
3. την από 26-3-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Α) Εγκρίνει τις µε αριθµ. 22/2021 και 23/2021 µελέτες της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής για τα 
ΥΠΟΕΡΓΑ 1Ο και 2ο . 
Β) Αποδέχεται τους όρους συµµετοχής στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» . 
Γ) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας µε τίτλο :« Γωνιές ανακύκλωσης και προµήθεια 
εξοπλισµού διακριτής συλλογής απορριµµάτων στο ∆ήµο Εορδαίας» στην πρόσκληση ΑΤ04 του 
προγράµµατος  ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ µε συνολικό 
προϋπολογισµό προτεινόµενης πράξης που ανέρχεται στο ποσό των 2.530.096,00 ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%), αποτελούµενη από τα κάτωθι τρία ΥΠΟΕΡΓΑ:  

ΥΠΟΕΡΓΟ 1Ο µε τίτλο (κυρίως έργο): «Γωνιές ανακύκλωσης και προµήθεια εξοπλισµού διακριτής 
συλλογής απορριµµάτων στο ∆ήµο Εορδαίας», συνολικού  προϋπολογισµού , 2.411.056,00 ευρώ (µε 
ΦΠΑ 24%) 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2Ο µε τίτλο : «∆ράσεις ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας του προγράµµατος διαχείρισης 
Γωνιών Ανακύκλωσης και διακριτής συλλογής απορριµµάτων στο ∆ήµο Εορδαίας», συνολικού 
προϋπολογισµού  112.840,00 ευρώ 
ΥΠΟΕΡΓΟ 3Ο µε τίτλο : Υποστήριξη του ∆ήµου Εορδαίας για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου 
υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 : «Χωριστή Συλλογή 
Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων», συνολικού 
προϋπολογισµού,  6.200,00 ευρώ ((µε ΦΠΑ 24%) 

Ο συνολικός  προϋπολογισµός της  (ενδεικτικά)  όλης της πρότασης ανέρχεται στο ποσό των : 2.530.096,00  
ευρώ (µε ΦΠΑ 24%) 
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∆) Εγκρίνει την µε αριθµ.: 1/2021 Μελέτης του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης και 
Πληροφορικής µε τίτλο : «Υποστήριξη του ∆ήµου Εορδαίας για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου 
υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 : «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, 
Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων» για το ΥΠΟΕΡΓΟ 3Ο 

Ε) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Εορδαίας προκειµένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την 
υλοποίηση των ανωτέρω.  
Το µέλος Ευστάθιος Κοκκινιδης ψήφισε λευκό. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 79/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. Τσεχελίδης ∆ηµητριος 
4. ∆ηµητριος Σποντης 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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