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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 159/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  19ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 7-6-2021 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 11803/2-6-2021 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:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
   α) Τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης µε θέµα: « Κατάρτιση Σχεδίου ∆ράσης για την Κυκλική 
Οικονοµία του ∆ήµου Εορδαίας» ως προς το χρονοδιάγραµµα της β) έγκριση του 2ου Πρακτικού της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης της σύµβασης και παραλαβή του 1ου Παραδοτέου 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
  
2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. Σπόντης ∆ηµήτριος 
4. Στέφανος Μπίγγας 
5. Ευστάθιος Κοκκινίδης 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3.Σεβαστού Ζαφειρούλα 
4. ∆ηµήτρης Τσεχελίδης 
 

  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Ο κος. ∆ηµ Καρακασίδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο κος. ∆ηµ. Τσεχελίδης. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.  Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο Νικ Φουρκιωτη, ο οποίος ανέφερε το υπ’αριθµ. 
11733/02-06-2021 έγγραφο του γραφείου προγραµµατισµού στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ: « α)Τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης µε θέµα : «Κατάρτιση Σχεδίου ∆ράσης για την 
Κυκλική Οικονοµία του ∆ήµου Εορδαίας » ως προς το χρονοδιάγραµµά της β)έγκριση του 2ου Πρακτικού της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύµβασης και παραλαβή του 1ου Παραδοτέου 
Ιστορικό 
Σύµφωνα µε την µε αριθµ.: 32/2021 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΨΟΘΙΩΡ6-Τ5Ν), εγκρίθηκε 
η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε την  ∆Ι.Α.∆Υ.ΜΑ. Α.Ε., για την εκπόνηση του Σχεδίου ∆ράσης 
Κυκλικής Οικονοµίας (Σ∆ΚΟ) για το ∆ήµο Εορδαίας, στο πλαίσιο της υπ΄ αριθµ. πρωτ. 4680/09-07-2020 
(Κωδικός Πρόσκλησης: Σ∆ΚΟ/2020) Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Πράσινου Ταµείου µε διάρκεια 
από την υπογραφή της σύµβασης έως την 31/05/2021  
Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της Προγραµµατικής Σύµβασης «Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης», το 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ορίστηκε από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι και τον 31/05/2021 και 
αναλύονταν ως εξής: 

 11/2
0 

12/2
0 
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Υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης        

Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης 
Κατάστασης και Προτάσεις 
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Μετασχηµατισµού 

Αξιολόγηση Αποτελεσµάτων-Επιπτώσεων, 
Πιλοτικές Παρεµβάσεις Τελικό Σ∆ΚΟ 

       

Αποπληρωµή έργου        

 
Σύµφωνα µε αυτό, αφενός το 1ο παραδοτέο: «Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης και 
Προτάσεις Μετασχηµατισµού», έπρεπε να είχε ήδη ολοκληρωθεί τον 1/2021, αφετέρου το έργο στο σύνολο 
του (Αποπληρωµή έργου), προβλέπονταν να ολοκληρωθεί συµβατικά τον 5/2021. 

 Ωστόσο, το ως άνω χρονοδιάγραµµα από παραδροµή, ανέφερε χρόνους παράδοσης των 
παραδοτέων (01-01-2021) προγενέστερους της σύµβασης από την υπογραφής της, δηλαδή την 03-02-2021. 

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο  να γίνει αλλαγή του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του Σχεδίου και 
επιπλέον και αλλαγή του συµβατικού χρόνου, προκειµένου να αποφευχθεί η οποιαδήποτε επιπλοκή στην 
χρηµατοδότηση και την εκταµίευση του ποσού .  

Επιπλέον, υφίσταντο κάποιες καθυστερήσεις και συµβατικές αποκλίσεις στα παραδοτέα  που όπως 
επισηµαίνει η  ∆ΙΑ∆ΥΜΑ ΑΕ, οφείλονται στις έκτακτες συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί λόγω του 
κορωνοϊού Covid - 19 και της διασποράς που παρουσιάζεται, στις υπό µελέτη περιοχές, µε αποτέλεσµα να 
επηρεάζεται  µεταξύ των άλλων και η εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών, των οργάνων λήψης αποφάσεων 
αλλά και όλης της διεργασίας. 

Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της παραπάνω Προγραµµατικής Σύµβασης, καθίσταται αναγκαίο να 
επικαιροποιηθεί µε απόφαση : α) του ∆Σ του Πράσινου Ταµείου και β) της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της προγραµµατικής και να εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Εορδαίας .  

Το Πράσινο Ταµείο µε την µε αρ. 211/11/12-005-2021(Α∆Α: 93Ι446Ψ844-Ξ9Τ) Απόφασή του ( εστάλη 
ηλεκτρονικά την 19-5-2021), αποφάνθηκε θετικά για την τροποποίηση και παράταση του ως άνω 
χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου του Σ∆ΚΟ του ∆ήµου Εορδαίας, το οποίο πλέον 
διαµορφώνεται ως εξής:  

 2/21 3/21 4/21 5/21 6/21 7/21 8/21 9/21 

Υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης         

Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης 

και Προτάσεις Μετασχηµατισµού 

        

Αξιολόγηση Αποτελεσµάτων-Επιπτώσεων, Πιλοτικές 

Παρεµβάσεις Τελικό Σ∆ΚΟ 

        

Αποπληρωµή έργου         

Επιπλέον, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της ως άνω προγραµµατικής, σύµφωνα µε όσα 
διαλαµβάνει το άρθρο 8 της Προγραµµατικής Σύµβασης, µε το 2ο Πρακτικό της αποφάσισε την 
Τροποποίησης του ως άνω Χρονοδιαγράµµατος . 

Σύµφωνα µε τα ως άνω, η Ανάδοχος ∆Ι.Α.∆Υ.ΜΑ. παρέδωσε  την 31-05-2021 το 1ο Παραδοτέο: 
«Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης και Προτάσεις Μετασχηµατισµού», εντός του ως 
χρονοδιαγράµµατος. 
Λήψη απόφασης  
 Για τους λόγους αυτούς εισηγούµαστε τη λήψη απόφασης για : 
α)Την τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης µε θέµα : «Κατάρτιση Σχεδίου ∆ράσης για την Κυκλική 
Οικονοµία του ∆ήµου Εορδαίας Σ∆ΚΟ» ως προς το χρονοδιάγραµµά της  
β)Την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της ως άνω σύµβασης και 
παραλαβή του 1ου Παραδοτέου της προγραµµατικής : Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης 
Κατάστασης και Προτάσεις Μετασχηµατισµού (31-5-2021). 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά. 
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                                               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. το υπ’αριθµ.  11733/02-06-2021 έγγραφο του γραφείου προγραµµατισµού 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1.Εγκρίνει την τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης µε θέµα: « Κατάρτιση Σχεδίου ∆ράσης για την 
Κυκλική Οικονοµία του ∆ήµου Εορδαίας Σ∆ΚΟ» ως προς το χρονοδιάγραµµά της το οποίο πλέον 
διαµορφώνεται ως εξής: 

 2/21 3/21 4/21 5/21 6/21 7/21 8/21 9/21 

Υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης         

Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης 

και Προτάσεις Μετασχηµατισµού 

        

Αξιολόγηση Αποτελεσµάτων-Επιπτώσεων, Πιλοτικές 

Παρεµβάσεις Τελικό Σ∆ΚΟ 

        

Αποπληρωµή έργου         

 
2. Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της ως άνω σύµβασης και 
παραλαβή του 1ου Παραδοτέου της προγραµµατικής : Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης 
και Προτάσεις Μετασχηµατισµού (31-5-2021). 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  159/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
       1. Κυριάκος Αντωνιάδης 

2. Σπόντης ∆ηµήτριος 
3. Στέφανος Μπιγγας 
4. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
 

 

ΑΔΑ: 6ΟΕΡΩΡ6-Θ4Β


