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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 169/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  21ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 22-6-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
διεξήχθη, δια περιφοράς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 12819/16-6-2021 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 οικ33506/28-5-2021 
(ΦΕΚ Β’ 2233), β) της υπ’αριθµ. 163/10556/1-6-2021 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση 
για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Αποδοχή  δωρεάς της εταιρείας TAP AG, ύψους 455.000,00€,  µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό παιδικών χαρών 
στον ∆ήµο Εορδαίας. Τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 

2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 

4. Σπόντης ∆ηµήτριος 
5. Στέφανος Μπίγγας 

 

6. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
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  εισήγηση 
του Αντιδηµάρχου Τεχν. Υπηρεσιών κ. Νικ Φουρκιωτη, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«Η ΤΑΡ AG αναπτύσσει το Έργο του ∆ιαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου, ο οποίος διασχίζει τη Βόρεια 
Ελλάδα, την Αλβανία και την Αδριατική Θάλασσα, καταλήγει στην Ιταλία και χρησιµοποιείται για τη µεταφορά 
φυσικού αερίου που παράγεται από τη δεύτερη φάση του κοιτάσµατος Shah Deniz field στο Azerbaijan και 
στη συνέχεια από την ευρύτερη περιοχή της Κασπίας. Στο πλαίσιο του προγράµµατος Κοινωνικών και 
Περιβαλλοντικών Επενδύσεων (Social and Environmental Investment (“SEI”)), η ΤΑΡ προβαίνει στις σχετικές 
δαπάνες προκειµένου να εφαρµόσει πρόγραµµα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) σε περιοχές που 
επηρεάζονται από τις εργασίες της ΤΑΡ, µε σκοπό, µεταξύ άλλων, τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων στις 
τοπικές κοινωνίες επενδύοντας σε έργα που αφορούν στην παιδεία και την εκπαίδευση, στο βιοτικό επίπεδο 
των ανθρώπων, στην ποιότητα ζωής και στη διαχείριση του περιβάλλοντος.  

O ∆ήµος Εορδαίας, στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράµµατος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων 
της ΤΑΡ AG, απέστειλε πρόταση σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό παιδικών χαρών στον ∆ήµο. Συγκεκριµένα, ο 
∆ήµος Εορδαίας  αιτήθηκε τον εκσυγχρονισµό των παιδικών χαρών των κοινοτήτων του ∆ήµου 
(Ανακατασκευή έξι (6) παιδικών χαρών, από µία (1) στη δηµοτική κοινότητα της Πτολεµαΐδας και στις τοπικές 
κοινότητες Πενταβρύσου, ∆ροσερού, Γαλάτειας, Φούφα και Περδίκκα), στο πλαίσιο του προγράµµατος 
Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων της ΤΑΡ AG. 
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Η εταιρεία TAP AG θα προβεί στη δωρεά χρηµάτων αξίας τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ 
(455.000,00€) προς τον ∆ήµο Εορδαίας, µε σκοπό (υπό την έννοια του τρόπου του αρ. 503ΑΚ) ο τελευταίος 
να προβεί στην πραγµατοποίηση του Έργου µέσω εργασιών: 

• Εργασιών Πολιτικού µηχανικού και δικτύων φωτισµού 

• Προµήθειας και τοποθέτησης παιχνιδιών και αστικού εξοπλισµού 

• Όλων των απαραίτητων συνοδευτικών εργασιών και µελετών για την πληρότητα και τεχνικά ορθή 
πρακτική και εκτέλεση του Έργου. 

όπως αυτό περιγράφεται στις σχετικές µελέτες του ∆ήµου Εορδαίας  για την υποστήριξη του ως άνω σκοπού. 
Η ως άνω δωρεά από την Εταιρεία προς τον ∆ήµο θα λαµβάνει χώρα τµηµατικά, ήτοι το ως άνω ποσό θα 
καταβάλλεται σε δόσεις ανάλογα µε την πρόοδο εκτέλεσης του Έργου. Τα σχετικά τµήµατα εκτέλεσης του 
Έργου, µε την ολοκλήρωση των οποίων θα καταβάλλεται και το αντίστοιχο ποσό περιγράφονται ως εξής: 

a) 50% του ποσού µε την παραλαβή από την Εταιρεία του αποδεικτικού εγγράφου της Σύναψης 
Σύµβασης µε τον Ανάδοχο του Έργου 

b) 40% του ποσού µε την παραλαβή του αποδεικτικού εγγράφου της Προσωρινής Παραλαβής του 
Έργου 

c) 10% του ποσού µε την παραλαβή του αποδεικτικού εγγράφου της λήψης του σήµατος 
καταλληλότητας όλων των παιδικών χαρών του Έργου 

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συµφωνία του ∆ήµου µε την εταιρεία TAP AG 
ζητείται: 

1. Η αποδοχή της δωρεάς της εταιρείας TAP AG, ύψους 455.000,00€ για την πραγµατοποίηση του 
περιγραφέντος έργου. 

2. Τροποποίηση του προϋπολογισµού του Οικονοµικού Έτους 2021, ως εξής: εγγράφεται το ποσό των 
455.000€ στον κωδικό εσόδων 1411.0004  και στον κωδικό εξόδων 30.7332.0061 µε τίτλο έργου 
«Ανακατασκευή έξι (6) παιδικών χαρών, από µία (1) στη δηµοτική κοινότητα της Πτολεµαΐδας και 
στις τοπικές κοινότητες Πενταβρύσου, ∆ροσερού, Γαλάτειας, Φούφα και Περδίκκα» 

3. Η έγκριση του σχεδίου του ιδιωτικού συµφωνητικού δωρεάς µεταξύ της εταιρείας TAP AG και του 
∆ήµου Εορδαίας και εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή του συµφωνητικού και των 
εγγράφων που θα είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της συµφωνίας.» 

 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Σύµφωνα µε 
τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά  

                               
Αριθµ. Απόφ.169/2021 

                                               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 εισήγηση του Αντιδηµάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα  

1.Αποδέχεται την δωρεά της εταιρείας TAP AG ύψους 455.000,00€, για την πραγµατοποίηση του 
εκσυγχρονισµού των παιδικών χαρών των κοινοτήτων του ∆ήµου Εορδαιας (Ανακατασκευή έξι (6) παιδικών 
χαρών, από µία (1) στη δηµοτική κοινότητα της Πτολεµαΐδας και στις τοπικές κοινότητες Πενταβρύσου, 
∆ροσερού, Γαλάτειας, Φούφα και Περδίκκα), στο πλαίσιο του προγράµµατος Κοινωνικών και 
Περιβαλλοντικών Επενδύσεων της ΤΑΡ AG. 
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2.Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροποποίηση του προϋπολογισµού του Οικονοµικού Έτους 2021, 
ως εξής: εγγράφεται το ποσό των 455.000€ στον κωδικό εσόδων 1411.0004  και στον κωδικό εξόδων 
30.7332.0061 µε τίτλο έργου «Ανακατασκευή έξι (6) παιδικών χαρών, από µία (1) στη δηµοτική κοινότητα της 
Πτολεµαΐδας και στις τοπικές κοινότητες Πενταβρύσου, ∆ροσερού, Γαλάτειας, Φούφα και Περδίκκα» 
3. Εγκρίνει το σχέδιο του ιδιωτικού συµφωνητικού δωρεάς µεταξύ της εταιρείας TAP AG και του ∆ήµου 
Εορδαίας ως κατωθι: 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ∆ΩΡΕΑΣ 

 

Μεταξύ των κάτωθι συµβαλλοµένων : 

 

• Της εταιρείας µε την επωνυµία «Trans Adriatic Pipeline AG», και το διακριτικό τίτλο «TAP AG», η οποία 

εδρεύει στο Baar της Ελβετίας, στην οδό Lindenstrasse 2, τ.κ. 6340 και αριθµό εµπορικού µητρώου CHE-

113.500.620 και ενεργεί στο παρόν δια του υποκαστήµατός της στην Ελλάδα, επί της οδού Χατζηγιάννη Μέξη 

5, Αθήνα, µε Α.Φ.Μ 997799416 ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αριθµό γενικού εµπορικού µητρώου (ΓΕΜΗ) 

123773301001, όπως νόµιµα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης από 

τον/την ...................................................................................................................... υπό την ιδιότητά του/της ως 

............................................................................................  

και   

τον/την ...................................................................................................................... υπό την ιδιότητά του/της ως 

............................................................................................ 

 

(εφεξής «Εταιρεία» ή «ΤΑΡ» ή «∆ωρητής») και 

 

Β. Του ∆ήµου Εορδαίας, ο οποίος εδρεύει …………………………….… µε ΑΦΜ ………………, όπως νόµιµα 

εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης από 

…………………………………………………………………………… υπό την ιδιότητά του/της ως 

………………………………………………………..  

(εφεξής «∆ωρεοδόχος» ή «∆ήµος»)  

 

από κοινού τα «Συµβαλλόµενα Μέρη» και ξεχωριστά το καθένα «συµβαλλόµενο µέρος» 

 

Προοίµιο 

Αφού έλαβαν υπόψη:  

• Η ΤΑΡ αναπτύσσει το Έργο του ∆ιαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου, ο οποίος διασχίζει τη Βόρεια 

Ελλάδα, την Αλβανία και την Αδριατική Θάλασσα, καταλήγει στην Ιταλία και χρησιµοποιείται για τη µεταφορά 

φυσικού αερίου που παράγεται από τη δεύτερη φάση του κοιτάσµατος Shah Deniz field στο Azerbaijan και 
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στη συνέχεια από την ευρύτερη περιοχή της Κασπίας. Στο πλαίσιο του προγράµµατος Κοινωνικών και 

Περιβαλλοντικών Επενδύσεων (Social and Environmental Investment (“SEI”)), η ΤΑΡ προβαίνει στις σχετικές 

δαπάνες προκειµένου να εφαρµόσει πρόγραµµα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) σε περιοχές που 

επηρεάζονται από τις εργασίες της ΤΑΡ, µε σκοπό, µεταξύ άλλων, τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων στις 

τοπικές κοινωνίες επενδύοντας σε έργα που αφορούν στην παιδεία και την εκπαίδευση, στο βιοτικό επίπεδο 

των ανθρώπων, στην ποιότητα ζωής και στη διαχείριση του περιβάλλοντος. 

• O ∆ήµος Εορδαίας, στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράµµατος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών 

Επενδύσεων της ΤΑΡ AG, απέστειλε πρόταση σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό παιδικών χαρών στον ∆ήµο. 

Συγκεκριµένα, ο ∆ήµος Εορδαίας  µε την από 20/12/2018, µε αρ. πρωτ. 27858, επιστολή του προς την ΤΑΡ 

AG αιτείται τον εκσυγχρονισµό των παιδικών χαρών των κοινοτήτων του ∆ήµου, στο πλαίσιο του 

προγράµµατος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων της ΤΑΡ AG. Η εν λόγω πρόταση 

επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτηµα 1.  

• Η ΤΑΡ AG, κατόπιν του ως άνω αιτήµατος του ∆ήµου Εορδαίας, και αφού διαπιστώθηκε η συµβατότητα της 

εν λόγω πρότασης µε το πρόγραµµα Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεών της, εξέφρασε την 

πρόθεσή της να συνδράµει στην ως άνω πρόταση/σχέδιο του ∆ήµου Εορδαίας δωρίζοντας αντίστοιχο 

χρηµατικό ποσό για την επίτευξη του σκοπού που περιγράφεται στην ως άνω πρόταση. 

• Τελικώς ο ∆ήµος Εορδαίας επικοινώνησε στην ΤΑΡ ότι είναι σύµφωνος και αποδέχεται την ως άνω δωρεά 

χρηµατικού ποσού για την επίτευξη του σκοπού που περιγράφεται στην ως άνω πρόταση. Η απόφαση 

Οικονοµικής Επιτροπής υπ’ αριθµ. [να συµπληρωθεί από τον ∆ωρεοδόχο] και η απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου υπ’ αριθµ [να  συµπληρωθεί από τον ∆ωρεοδόχο] του ∆ήµου Εορδαίας επισυνάπτεται στην 

παρούσα ως Παράρτηµα 2. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαία αποδεκτά 

τα εξής: 

• Αντικείµενο συµφωνίας / Υποχρεώσεις Εταιρείας / Εκπλήρωση σκοπού  

• Ο ∆ωρεοδόχος είναι υπεύθυνος για τη κατασκευή των παιδικών χαρών στη δηµοτική κοινότητα της 

Πτολεµαΐδας και στις τοπικές κοινότητες Πενταβρύσου, ∆ροσερού, Γαλάτειας, Φούφα και Περδίκα. 

Συγκεκριµένα, για την κατασκευή των παιδικών χαρών αυτών σκοπεύει να προβεί σε ενέργειες, όπως 

ενδεικτικά τη διεκπεραίωση σχετικών ενεργειών προµήθειας και εργασιών για την κατασκευή και 

εγκατάσταση δαπέδων ασφαλείας, περίφραξης, φωτισµού, παιχνιδιών και εν γένει εξοπλισµού, 

συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όσων ενεργειών απαιτούνται για την 

αδειοδότηση/έγκριση των σχετικών εργασιών όπως η εκπόνηση / σύνταξη επιµέρους µελετών µε τις 

προβλεπόµενες προδιαγραφές σύµφωνα µε τον ισχύον νοµικό πλαίσιο, η προµήθεια όλων των 

απαραίτητων πόρων (υλικών, εξοπλισµού, ανθρώπινων πόρων) και γενικώς η διενέργεια 

κατασκευαστικών εργασιών που απαιτούνται για την Ανακατασκευή έξι (6) παιδικών χαρών, από 

µία (1) στη δηµοτική κοινότητα της Πτολεµαΐδας και στις τοπικές κοινότητες Πενταβρύσου, 
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∆ροσερού, Γαλάτειας, Φούφα και Περδίκα (Έργο) µε σκοπό, την ασφάλεια των χρηστών των 

παιδικών χαρών που κρίνεται απαραίτητη και επιβεβληµένη. 

• Ο ∆ωρητής µε την παρούσα σύµβαση, θα προβεί στη δωρεά χρηµάτων αξίας τετρακοσίων πενήντα 

πέντε χιλιάδων ευρώ (455000,00€) προς τον ∆ήµο Εορδαίας, µε σκοπό (υπό την έννοια του τρόπου 

του αρ. 503ΑΚ) ο τελευταίος να προβεί στην πραγµατοποίηση του Έργου µέσω εργασιών: 

• Εργασιών Πολιτικού µηχανικού και δικτύων φωτισµού 

• Προµήθειας και τοποθέτησης παιχνιδιών και αστικού εξοπλισµού 

• Όλων των απαραίτητων συνοδευτικών εργασιών και µελετών για την πληρότητα και τεχνικά 

ορθή πρακτική και εκτέλεση του Έργου. 

όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα και στις σχετικές µελέτες του ∆ήµου Εορδαίας  για την 

υποστήριξη του ως άνω σκοπού. Το ποσό της δωρεάς θα καταβληθεί στον υπ’ αρ. [να  

συµπληρωθεί από τον ∆ωρεοδόχο ΙΒΑΝ] [ειδικό-ειδικού σκοπού] Τραπεζικό λογαριασµό που 

διατηρεί ο ∆ωρεοδόχος στην Τράπεζα [να  συµπληρωθεί από τον ∆ωρεοδόχο Τράπεζα] και το ως 

άνω ποσό θα διατεθεί στον ∆ωρεοδόχο σε τρεις (3) δόσεις, ήτοι 50% και 40% και 10%, όπως 

περιγράφεται στον όρο 3 της παρούσας.  

• Ο ∆ωρεοδόχος αποδέχεται την ως άνω δωρεά της Εταιρείας, σύµφωνα µε τις κείµενες νοµοθετικές 

διατάξεις, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων του νόµου [να  συµπληρωθεί από τον 

∆ωρεοδόχο], και τους όρους της παρούσας.  

• Το ποσό της δωρεάς θα διατεθεί αποκλειστικά για την πραγµατοποίηση του ως άνω περιγραφέντος 

Έργου και την επίτευξη του συγκεκριµένου ως άνω περιγραφέντα σκοπού. Ρητά αποκλείεται η 

χρησιµοποίηση του ως άνω ποσού για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός των εργασιών για την 

πραγµατοποίηση του Έργου για την εκπλήρωση του σκοπού.    

• Η παροχή της Εταιρείας υπό την παρούσα συνίσταται και εξαντλείται στην απλή χρηµατοδότηση 

στον ∆ωρεοδόχο για την πραγµατοποίηση του Έργου από τον ∆ωρεοδόχο, ήτοι οι υποχρεώσεις της 

Εταιρείας που απορρέουν από την παρούσα εξαντλούνται στην καταβολή του ως άνω ποσού των 

τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (455.000,00€). Η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε 

καταβολή οποιουδήποτε επιπλέον ποσού ακόµα και αν ο προϋπολογισµός για την πραγµατοποίηση 

του Έργου ξεπεράσει τυχόν αρχικό υπολογισµό. Τα Μέρη συµφωνούν, επιπλέον, ρητά πως δεν είναι 

υποχρέωση της Εταιρείας η οποιαδήποτε συµµετοχή, συµβολή, διεκπεραίωση δραστηριοτήτων 

σχετικά µε την πραγµατοποίηση / υλοποίηση του Έργου, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο 

σχεδιασµός, η εκπόνηση µελετών, η προµήθεια οπουδήποτε υλικού, η κατασκευή, η λειτουργία ή η 

συντήρηση του Έργου ή/και οποιαδήποτε εκτέλεση ή συµβολή της Εταιρείας σε εκτέλεση εργασιών 

σχετικά µε το Έργο, δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του ∆ήµου Εορδαίας 

ανεξαρτήτως οποιασδήποτε τυχόν ανάµειξης της Εταιρείας στο Έργο, όπως εντελώς ενδεικτικά της 

ενηµέρωσης της Εταιρείας για την πορεία αυτού. Η Εταιρεία δεν έχει συµµετάσχει, ούτε θα 
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συµµετάσχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην µελέτη ή εκτέλεση του Έργου, δεν έχει εγκρίνει καµία 

σχετική µελέτη για την εκτέλεση του Έργου, και δεν συµµετέχει σε κανένα στάδιο εκτέλεσης του 

Έργου.  

• Προϋποθέσεις χρηµατοδότησης 

• Η ως άνω παροχή/χρηµατική δωρεά από την Εταιρεία προς τον ∆ήµο Εορδαίας θα 

πραγµατοποιηθεί υπό τις εξής επιπλέον προϋποθέσεις σωρευτικά, ήτοι µόνον εφόσον: 

• Το Έργο µπορεί πράγµατι να πραγµατοποιηθεί και είναι ένα έργο βιώσιµο σύµφωνα µε σχετικές 

µελέτες και 

• Οποιεσδήποτε ενέργειες σχετικά µε την ανεύρεση των απαραίτητων πόρων (όπως για 

παράδειγµα υλικών, ανθρωπίνου δυναµικού κλπ.) προς εκτέλεση του Έργου έχουν ολοκληρωθεί 

επιτυχώς από τον ∆ωρεοδόχο κατά την σύναψη της σύµβασης µε τον Ανάδοχο. 

• έχουν εξασφαλιστεί όλες οι εγκρίσεις/άδειες και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο είναι απαραίτητο για 

την αδειοδότηση και νόµιµη λειτουργία του περιγραφόµενου στην παρούσα έργου. 

• Τµηµατική καταβολή 

• Η ως άνω δωρεά από την Εταιρεία προς τον ∆ωρεοδόχο θα λαµβάνει χώρα τµηµατικά, ήτοι το ως 

άνω ποσό θα καταβάλλεται σε δόσεις ανάλογα µε την πρόοδο εκτέλεσης του Έργου. Τα αντίστοιχα 

ποσά θα καταβάλλονται µέσω τραπεζικής συναλλαγής στον λογαριασµό [να  συµπληρωθεί από 

τον ∆ωρεοδόχο ΙΒΑΝ] του ∆ήµου Εορδαίας στην τράπεζα [να  συµπληρωθεί από τον 

∆ωρεοδόχο Τράπεζα] κατόπιν λήψης από την Εταιρεία σχετικών αποδεικτικών, επαρκών κατά την 

κρίση της Εταιρείας, ολοκλήρωσης του εκάστοτε τµήµατος εκτέλεσης του Έργου, όπως περιγράφεται 

στην παρούσα, και εντός 30 ηµερών από τη λήψη τέτοιων αποδεικτικών. Τα σχετικά τµήµατα 

εκτέλεσης του Έργου, µε την ολοκλήρωση των οποίων θα καταβάλλεται και το αντίστοιχο ποσό 

περιγράφονται ως εξής: 

• 50% του ποσού µε την παραλαβή από την Εταιρεία του αποδεικτικού εγγράφου της Σύναψης 

Σύµβασης µε τον Ανάδοχο του Έργου 

• 40% του ποσού µε την παραλαβή του αποδεικτικού εγγράφου της Προσωρινής Παραλαβής του 

Έργου 

• 10% του ποσού µε την παραλαβή του αποδεικτικού εγγράφου της λήψης του σήµατος 

καταλληλότητας όλων των παιδικών χαρών του Έργου 

• Χρήση του Έργου σύµφωνα µε τον σκοπό 

• Το ως άνω ποσό δωρεάς θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και άµεσα µόνο για την πραγµατοποίηση 

του Έργου για τον στην παρούσα εκτεθέντα σκοπό δηµοσίου συµφέροντος, και συγκεκριµένα για την 

εξυπηρέτηση αναγκών των κατοίκων του ∆ήµου Εορδαίας, σύµφωνα µε τη χρήση για την οποία 

προορίζεται. 

ΑΔΑ: Ω1Λ3ΩΡ6-79Ω



 7

• Ο ∆ωρεοδόχος υποχρεούται να διαθέτει το ποσό της δωρεάς αποκλειστικά για την πραγµατοποίηση 

του Έργου για την άµεση εξυπηρέτηση του ανωτέρω αναφερόµενου σκοπού. Ο ∆ωρεοδόχος 

υποχρεούται να χρησιµοποιεί, λειτουργεί/συντηρεί το Έργο µε καλό, ασφαλή, κατάλληλο και 

υπεύθυνο τρόπο σύµφωνα µε την παρούσα και την ισχύουσα νοµοθεσία. 

• Ποινική ρήτρα – επιστροφή χορηγίας σε περίπτωση µη εκτέλεσης – ανάκληση δωρεάς 

• Η Εταιρεία έχει δικαίωµα ελεύθερης ανάκλησης της παρούσας δωρεάς, ιδίως σε περίπτωση 

παράβασης των όρων της παρούσας, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης µεταβολής του Σκοπού 

της δωρεάς ήτοι χρήσης του ποσού της δωρεάς για σκοπό άλλο από την πραγµατοποίηση του 

Έργου ή σε περίπτωση κακής, µη ασφαλούς ή ακατάλληλης χρήσης και/ή λειτουργίας του Έργου ή 

σε περίπτωση χρήσης ή/και λειτουργίας αυτού κατά παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας. ∆ικαίωµα 

περαιτέρω αποζηµίωσης της Εταιρείας για τυχόν ζηµία που µπορεί να υποστεί συνεπεία των 

ανωτέρω δεν αποκλείεται. 

• Σε περίπτωση µη εκκίνησης των απαιτούµενων ενεργειών (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ενεργειών 

για την εκπόνηση σχετικών µελετών) εντός έξι (6) µηνών από τη σύναψη της παρούσας, η Εταιρεία 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε ποσού για την παρούσα δωρεά καθώς 

και από όλες τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει µε την παρούσα και ο ∆ωρεοδόχος δεν θα 

δικαιούται να εισπράξει κανένα τέτοιο ποσό ή/και θα υποχρεούται, αναλόγως τις περιστάσεις, να 

επιστρέψει στην Εταιρεία τυχόν καταβληθέντα ποσά.  

• Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας και του Αναδόχου, ή της για 

οποιονδήποτε λόγο µη ολοκλήρωσης του Έργου ή κάποιου τµήµατος των εργασιών για το Έργο, 

όπως αυτές περιγράφονται στον όρο [1] της παρούσας, ο ∆ήµος Εορδαίας υποχρεούται να 

επιστρέψει στην Εταιρεία οποιοδήποτε καταβληθέν ποσό από την τελευταία στον ∆ωρεοδόχο εντός 

εξήντα (60) ηµερών από την τεθείσα ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του εκάστοτε τµήµατος εργασιών / του 

Έργου, η οποία θα γνωστοποιείται αµελλητί προς την εταιρεία. Την ίδια υποχρέωση επιστροφής του 

καταβληθέντος ποσού έχει ο ∆ήµος Εορδαίας απέναντι στην Εταιρεία σε περίπτωση µη 

εκπλήρωσης του ως άνω περιγραφέντος σκοπού ή µη χρησιµοποίησης του ποσού της δωρεάς για 

την πραγµατοποίηση του Έργου ή παράβασης κείµενης νοµοθετικής διάταξης ή ουσιώδους όρου της 

παρούσας εντός εξήντα (60) ηµερών από την έγγραφη σχετική ειδοποίηση της Εταιρείας προς τον 

∆ωρεοδόχο.  Προς αποφυγή αµφιβολιών, στις περιπτώσεις αυτές, ο ∆ήµος Εορδαίας θα επιστρέφει 

στην Εταιρεία όλο το καταβληθέν ποσό χωρίς την οποιαδήποτε παρακράτηση ποσού, όπως 

ενδεικτικά ποσού για την κάλυψη οποιασδήποτε αποζηµίωσης/απαίτησης του Αναδόχου, για τις 

οποίες είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο ∆ήµος Εορδαίας.   

 

• Υποχρεώσεις ∆ωρεοδόχου – εκτέλεση εργασιών – τήρηση νοµοθεσίας και προτύπων ασφαλείας 
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• Ο ∆ωρεοδόχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το σχεδιασµό, την προπαρασκευή, εκτέλεση, 

ολοκλήρωση του Έργου καθώς και για τη λειτουργία ή χρήση και συντήρηση του Έργου 

συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε ενεργειών απαιτούνται προς τούτο, όπως για παράδειγµα 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τη διασφάλιση οποιασδήποτε άδειας, συναίνεσης, έγκρισης, 

αποδοχής, γνώµης, σύµπραξης, συνεργασίας, µελέτης ή οποιασδήποτε άλλης διοικητικής ενέργειας 

ή πράξης τυχόν απαιτείται για τους σκοπούς εκτέλεσης του Έργου και των συναφών εργασιών 

καθώς και για τη λειτουργία ή χρήση του Έργου, την εξασφάλιση των απαιτούµενων πόρων (π.χ. 

υλικών και ανθρωπίνων) για την εκτέλεση των εργασιών, τη διεκπεραίωση των απαραίτητων 

τεχνικών εργασιών κλπ. όπως επίσης και για άλλες επιµέρους απαιτούµενες δραστηριότητες για την 

διεκπεραίωση και ολοκλήρωση του στην παρούσα περιγραφόµενου Έργου, όπως ενδεικτικά η 

οριοθέτηση του χώρου των Παιδικών Χαρών και η εξασφάλιση της καταλληλότητας αυτού, η 

εξασφάλιση των απαιτούµενων ελέγχων και πιστοποίησης των κατασκευασµένων/ολοκληρωµένων 

Παιδικών Χαρών από τρίτο ανεξάρτητο φορέα -εφόσον απαιτείται- καθώς και η σχετικώς 

απαιτούµενη έγκριση των Παιδικών Χαρών από την αρµόδια Επιτροπή Καταλληλότητας και η 

έκδοση σχετικών εγγράφων/πιστοποιητικών, όπως βεβαίωση/σήµα. Η Εταιρεία δεν φέρει καµία 

απολύτως ευθύνη για τα ανωτέρω ούτε απέναντι στον ∆ωρεοδόχο ούτε απέναντι σε οποιονδήποτε 

τρίτο. 

• Ο ∆ωρεοδόχος δηλώνει, µε δική του ευθύνη, ότι η σκοπούµενη στο πλαίσιο της παρούσας 

συµφωνίας διενέργεια/εκτέλεση του Έργου είναι συµβατή µε όλους τους νόµους και κανονισµούς 

που ισχύουν στην Ελλάδα και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας 

κατά την προετοιµασία για την και κατά την εκτέλεση του Έργου, όπως επίσης και για κάθε µετέπειτα 

χρήση, λειτουργία και συντήρηση του Έργου αλλά και για την εξασφάλιση των απαιτούµενων 

αδειών, την τήρηση τυχόν όρων που περιλαµβάνονται σε αυτές καθώς και την τήρηση των όρων της 

παρούσας. 

• Επίσης, ο ∆ωρητής δεν αναλαµβάνει καµία άλλη υποχρέωση/πράξη, πέρα από την καταβολή του 

ποσού της χορηγίας που αναφέρεται στην παρούσα, και δεν ευθύνεται για κανένα άλλο κόστος που 

σχετίζεται µε την πραγµατοποίηση του Έργου και τη γενική χρήση, λειτουργία ή συντήρηση αυτού, 

συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, πιθανών δαπανών µετέπειτα λειτουργίας, επιθεώρησης, 

συντήρησης, επισκευής ή αποκατάστασης. Ο ∆ωρεοδόχος αναλαµβάνει αποκλειστικά την ευθύνη 

και φροντίδα για τις ανωτέρω δραστηριότητες και κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται µε την εν 

γένει, λειτουργία και/ή χρήση του Έργου και αναλαµβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την κάλυψη 

των σχετικών δαπανών. Συγκεκριµένα, ο ∆ωρεοδόχος αναλαµβάνει να διασφαλίσει, µεταξύ άλλων 

και ανάλογα µε την περίπτωση, να διεκπεραιώσει τους απαραίτητους ελέγχους και κάθε άλλη 

απαιτούµενη ενέργεια που προβλέπεται στο νόµο και που απορρέει από τα διδάγµατα της κοινής 

πείρας για την ασφαλή χρήση ή λειτουργία του Έργου. 
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• Ο ∆ωρεοδόχος θα φροντίζει ώστε οποιεσδήποτε προπαρασκευαστικές ενέργειες, η εκτέλεση των 

εργασιών για το Έργο και η συντήρηση και χρήση/λειτουργία αυτού µετά να γίνονται µε 

επαγγελµατικό τρόπο, καταβάλλοντας τη δέουσα προσοχή, σύµφωνα µε τις εύλογες δεξιότητες, τη 

φροντίδα, κρίση και επιµέλεια ενός αρµοδίου, έµπειρου προσώπου που εκτελεί έργα παροµοίου 

µεγέθους και σκοπού σε παρόµοιες τοποθεσίες και συνθήκες, παρόµοιας δυσκολίας και 

πολυπλοκότητας, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που εφαρµόζονται σε αντίστοιχα έργα, την κείµενη 

νοµοθεσία, όπως εντελώς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε την υγεία και 

την ασφάλεια ή περιβαλλοντική νοµοθεσία, και τους όρους της παρούσας. Ο ∆ωρεοδόχος, επίσης, 

είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λήψη των πάσης φύσεως απαιτούµενων µέτρων προστασίας 

κατά τη διάρκεια προετοιµασίας ή εκτέλεσης του Έργου, όπως επίσης και για την επίβλεψη 

εκτέλεσης του Έργου, ώστε να υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, για τα οποία η Εταιρεία δεν 

φέρει καµία ευθύνη. 

• Σε κάθε περίπτωση ο ∆ωρεοδόχος θα εξασφαλίζει ότι τόσο κατά την εκτέλεση των εργασιών για το 

Έργο όσο και κατά την µετέπειτα χρήση αυτού θα δίνεται απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια 

ώστε να προστατεύεται η ζωή, η υγεία, η περιουσία και το περιβάλλον και θα λαµβάνονται όλα τα 

απαραίτητα και κατάλληλα µέτρα ώστε να παρέχονται ασφαλείς συνθήκες κατά την επίτευξη των 

σκοπών της παρούσας δωρεάς. Στα ανωτέρω θα συµπεριλαµβάνεται από την πλευρά του 

∆ωρεοδόχου η επίβλεψη και αξιολόγηση κάθε κινδύνου αναφορικά µε την υγεία, την ασφάλεια και το 

περιβάλλον σχετικά µε τις εργασίες για το Έργο καθώς και η εξασφάλιση ενός ασφαλούς µέρους 

εργασίας για κάθε πρόσωπο που θα απασχολείται στις ως άνω εργασίες.  

• Επιπλέον, ο ∆ωρεοδόχος θα συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆εοντολογίας της 

Εταιρείας, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα.  

• Ο ∆ωρεοδόχος θα πρέπει να διατηρεί λογιστικά χωριστά το ποσό της παρούσας χορηγίας από τυχόν 

άλλα ποσά που διαχειρίζεται και να αποθηκεύει / διατηρεί το ποσό σε ασφαλείς τραπεζικές 

καταθέσεις σε λογαριασµό ειδικού σκοπού προοριζόµενου αποκλειστικά για το Έργο µέχρι την 

χρησιµοποίηση αυτού.     

• Ο ∆ωρεοδόχος θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι κανείς από όσους συµµετέχουν στην εκτέλεση του 

Έργου δεν θα συµπεριφέρεται µε τρόπο που µπορεί να βλάψει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την Εταιρεία 

στις δραστηριότητες ή/και τη φήµη αυτής. 

• Ο ∆ωρεοδόχος οφείλει να ενηµερώνει την Εταιρεία για την πορεία του Έργου, όποτε και όπως 

ζητείται από την τελευταία, όπως και να ενηµερώνει άµεσα την Εταιρεία σε περίπτωση αλλαγής της 

δοµής / νοµικής ή φορολογικής υπόστασης του ∆ωρεοδόχου, σε περίπτωση που υποπέσει στην 

αντίληψή του κάποιο θέµα/συµβάν/γεγονός που θα µπορούσε να βλάψει τη φήµη της Εταιρείας και 

σε περίπτωση σηµαντικών καθυστερήσεων στην εκτέλεση του Έργου ή στην περίπτωση 

οποιουδήποτε άλλου θέµατος που δύναται να επηρεάσει την ικανότητα του ∆ωρεοδόχου να εκτελέσει 
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το Έργο ή/και τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε την παρούσα. Η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του 

έργου όπως αυτή περιγράφεται στη σύµβαση του ∆ήµου µε τον Ανάδοχο, επικοινωνείται αµελλητί 

στην Εταιρεία. 

• Ο ∆ωρεοδόχος θα αναλαµβάνει και/ή εκπληρώνει όλες τις απαιτούµενες ενέργειες που συνάπτονται και 

σχετίζονται µε την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης και την εφαρµογή αυτής σύµφωνα µε το νόµο, 

όπως ενέργειες που αφορούν στην αποδοχή της παρούσας και ενέργειες που αφορούν στην καταγραφή 

ή/και δηµοσίευση αυτής σύµφωνα µε το κείµενο νοµοθετικό πλαίσιο. Ο ∆ωρεοδόχος θα παραδίδει (στον 

∆ωρητή) αντίγραφο της σχετικής πράξης, η οποία θα αποδεικνύει την αποδοχή της χορηγίας.  

• Ο ∆ωρεοδόχος εγγυάται ότι το χρηµατικό ποσό της δωρεάς καλύπτει πλήρως τη δαπάνη που απαιτείται 

για την διεκπεραίωση του Έργου και δεν δικαιούται να αιτηθεί από την Εταιρεία κανενός επιπλέον 

ποσού, πέραν του αναγραφέντος στην παρούσα στον όρο 1, για την πραγµατοποίηση του Έργου και 

την εκπλήρωση του σκοπού. Επιπλέον, εγγυάται ότι διαθέτει επαρκή εσωτερικό έλεγχο ώστε να 

αποτρέπεται η χρήση του ως άνω χρηµατικού ποσού της δωρεάς για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από 

αυτόν που εκτίθεται στην παρούσα ή που τυχόν συµφωνηθεί  µε την Εταιρεία. 

 

• Ευθύνη 

• Ο ∆ωρητής δεν ευθύνεται για την εκτέλεση/πραγµατοποίηση του Έργου, ούτε για τυχόν πραγµατικά 

ή/και νοµικά ελαττώµατα αυτού, ούτε για τυχόν έλλειψη συγκεκριµένων ιδιοτήτων. 

• Ο ∆ωρητής δεν φέρει καµία ευθύνη για τη χρήση και/ή λειτουργία του Έργου και δεν ευθύνεται για 

οποιαδήποτε ζηµία ή ατύχηµα τυχόν προκληθεί από την χρήση/λειτουργία  αυτού στον ∆ωρεοδόχο ή σε 

οποιονδήποτε τρίτο. Ο ∆ωρεοδόχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζηµία ή ατύχηµα 

προκληθεί από το Έργο/τη χρήση του Έργου και υποχρεούται να απαλλάξει και να αποζηµιώσει την 

Εταιρεία σε περίπτωση οποιασδήποτε απαίτησης ή αξίωσης κατά της Εταιρείας που σχετίζεται µε αυτά 

καθώς και για οποιαδήποτε ζηµία υπέστη ο ∆ωρητής στο πλαίσιο αυτό. 

 

• ∆ιάρκεια  

• Η παρούσα σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της και λύεται, µε την 

επιφύλαξη νωρίτερης λύσης σύµφωνα µε τα κατωτέρω, µε την ολοκλήρωση των εκατέρωθεν 

υποχρεώσεων των Μερών όπως περιγράφονται στην παρούσα. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα δεν 

θα έχει διάρκεια µεγαλύτερη […………………………..], οπότε και θα επέρχεται η λύση αυτής. Με τη 

λύση αυτή θα επέρχεται και η απαλλαγή της Εταιρείας από τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από 

την παρούσα.  

• Τα συµβαλλόµενα µέρη, σε περίπτωση λήξης της παρούσας, αναλαµβάνουν την υποχρέωση και 

υπόσχονται αµοιβαίως να επιστρέψουν στο άλλο µέρος, κάθε εµπιστευτικό έγγραφο ή πληροφορία 

που έχουν στην κατοχή τους λόγω της παρούσας. 
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• Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 

• Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση 

µε την παρούσα σύµβαση και την ερµηνεία αυτής θα επιχειρείται να επιλύεται µε φιλικό 

διακανονισµό µεταξύ των συµβαλλοµένων. Σε περίπτωση µη τελεσφόρησης αυτής αρµόδια θα είναι 

τα δικαστήρια των Αθηνών. 

• Εµπιστευτικότητα – Εχεµύθεια 

• Τα Μέρη υποχρεούνται να διατηρούν, επ’ αόριστον και µετά την καθ’ οιονδήποτε λόγο και τρόπο 

επερχόµενη λύση της Συµφωνίας, τις εκατέρωθεν πληροφορίες, των οποίων αποκτούν γνώση στο 

πλαίσιο της παρούσας σύµβασης, εµπιστευτικές και δεν θα τις χρησιµοποιούν ούτε αποκαλύπτουν 

σε άλλα πρόσωπα. 

• Γνωστοποιήσεις  

• Οιαδήποτε γνωστοποίηση, αίτηση, έγκριση ή ανακοίνωση, οποιουδήποτε των συµβαλλοµένων 

µερών προς τον αντισυµβαλλόµενο σε σχέση µε τους όρους και  το αντικείµενο της παρούσας 

σύµβασης θα επιδίδεται ή αποστέλλεται µε συστηµένο ταχυδροµείο στις διευθύνσεις των 

συµβαλλοµένων µερών ή µε ηλεκτρονική αλληλογραφία ή µε τηλεοµοιοτυπία µε απόδειξη παραλαβής 

και θα απευθύνεται στα παρακάτω πρόσωπα , ως ακολούθως:  

Για τον ∆ωρητή: 

∆/νση: 

αριθµός fax: ………………………….., 

Ε-mail: ………………………………………., 

Τηλ.: …………………………………………,  

υπ΄ όψιν κ. …………………………………………………….  

 

Για τον ∆ωρεοδόχο: 

∆/νση: 

αριθµός fax: ………………...,                                                

Ε-mail: ………………………………..,  

τηλ.: ……………………………………………………….,  

 υπ’ όψιν κ. …………………………………….. 

 

• Οποιοδήποτε των συµβαλλοµένων µερών µπορεί να αλλάξει τα ανωτέρω στοιχεία του για τους 

σκοπούς της παρούσας, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης προς τον αντισυµβαλλόµενο. 

 

• Άλλες διατάξεις  
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• Ρητά συµφωνείται ότι η παρούσα δωρεά αποτελεί πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο 

πλαίσιο του προγράµµατος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων του ∆ωρητή. Η παρούσα 

δωρεά δεν συνιστά και δεν ερµηνεύεται ως άµεση ή έµµεση επιρροή (ή απόπειρα επιρροής) των 

αποφάσεων και ενεργειών του ∆ωρεοδόχου ή οποιουδήποτε τρίτου, σε σχέση και υπέρ της Εταιρείας 

και της εν γένει δραστηριότητάς της. Εξυπηρετεί άµεσα και αποκλειστικά µόνο τον ανωτέρω 

αναφερόµενο σκοπό. 

• Όλες οι διατάξεις της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και κάθε τροποποίηση οποιασδήποτε 

διάταξης της παρούσας θα πρέπει να γίνεται εγγράφως. Η µη χρήση/επίκληση οποιασδήποτε εκ των 

διατάξεων της παρούσας δεν µπορεί να θεωρηθεί ως σιωπηρή κατάργηση αυτής. 

• Η παρούσα σύµβαση αποτελεί την πλήρη συµφωνία µεταξύ των Μερών και υπερισχύει κάθε 

προηγούµενης επικοινωνίας, δήλωσης, συνεννόησης, διαβεβαίωσης, υπόσχεσης µεταξύ των Μερών 

σχετικά µε το ίδιο (µε την παρούσα) αντικείµενο.  

• Ακυρότητα και/ή ακύρωση οποιασδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας δεν επηρεάζει την ισχύ 

των υπολοίπων διατάξεων. Σε περίπτωση ακυρότητας και/ή ακύρωσης, τα Μέρη συµφωνούν να 

αντικαταστήσουν τη διάταξη αυτή (που θα ακυρωθεί) µε µία άλλη, ισχύουσα διάταξη, η οποία θα 

αντικατοπτρίζει τη βούληση των Μερών, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην άκυρη διάταξη. 

Αφού συµφωνήθηκαν τα παραπάνω µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, συντάχθηκε το παρόν σε δύο (2) 

αντίτυπα και αφού υπογράφηκε ως ακολούθως, κάθε συµβαλλόµενο µέρος έλαβε από ένα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

τοποθεσία (ηµεροµηνία) [Αθήνα ……………………………………………………] 

Για την Trans Adriatic Pipeline AG 

τοποθεσία (ηµεροµηνία) [να  συµπληρωθεί από τον ∆ωρεοδόχο] 

Για τον ∆ήµο Εορδαίας…» 

4. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή του συµφωνητικού και των εγγράφων που θα είναι 
απαραίτητα για την υλοποίηση της συµφωνίας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  169/2021. 

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

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρούλα Σεβαστού.  
2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. Σπόντης ∆ηµήτριος 
4. Στέφανος Μπιγγας 

       5. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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