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ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  26ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 28-7-2021 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου , έκτακτη / κατεπείγουσα συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ.16103/28-7-2021 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) Έγκριση των µε αριθµ. : 23/2021, 49/2021 και 50/2021 µελετών προµηθειών της ∆/νσης Περιβάλλοντος, 
Καθαριότητας  & Ποιότητας Ζωής µε τίτλους : « Kινητό Πράσινο Σηµείο κατ’ οίκον αποκοµιδής ογκωδών 
ανακυκλώσιµων υλικών και µεταλλικών κάδων», «Προµήθεια Ειδικού Οχήµατος ∆ιακριτής Συλλογής 
Ανακυκλώσιµων Υλικών - Κινητό Πράσινο Σηµείο» και «Προµήθεια Ειδικού Οχήµατος 
Ευαισθητοποίησης Μαθητών –Κινητό Πράσινο Σηµείο» στα πλαίσια υποβολής της πρότασης του 
∆ήµου Εορδαίας », των µε αριθµ. 7/2021 και 8/2021 µελετών υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής µε τίτλους : « Υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου κινητών 
πράσινων σηµείων στον ∆ήµο Εορδαίας» και « ∆ράσεις ∆ηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης κινητών 
πράσινων σηµείων στον ∆ήµο Εορδαίας». 
β) την αποδοχή των όρων και την έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας ,στην πρόσκληση µε 
κωδικό 14.6i.26.5.1.2, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14: «∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής µε τίτλο 
«∆ηµιουργία Πράσινων Σηµείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», µε 
τίτλο : « ∆ηµιουργία ∆ικτύου Πράσινων Σηµείων και ∆ικτύωση τους στον ∆ήµο Εορδαίας» 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 
4. ∆ηµητριος Σπόντης 
5. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 

 

6. Τερζοπουλου Αθηνα 
7. Μπίγγας Στεφανος 

 

8.Κοκκινιδης Ευστάθιος  
  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπροεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης έθεσε υπόψη των µελών 
ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδοµένου ότι το θέµα το οποίο συµπεριλαµβάνεται στην 
πρόσκληση είναι απαραίτητο να συζητηθεί και να ληφθεί άµεσα η σχετική απόφαση 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: 
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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 
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 θέµα της ηµερήσιας διάταξης, της κατεπείγουσας συνεδρίασης  όπως καταρτίσθηκε είναι το εξής: 
1.  « α) Έγκριση των µε αριθµ. : 23/2021, 49/2021 και 50/2021 µελετών προµηθειών της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας  & Ποιότητας Ζωής µε τίτλους : « Kινητό Πράσινο Σηµείο κατ’ οίκον 
αποκοµιδής ογκωδών ανακυκλώσιµων υλικών και µεταλλικών κάδων», «Προµήθεια Ειδικού 
Οχήµατος ∆ιακριτής Συλλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών - Κινητό Πράσινο Σηµείο» και «Προµήθεια 
Ειδικού Οχήµατος Ευαισθητοποίησης Μαθητών –Κινητό Πράσινο Σηµείο» στα πλαίσια υποβολής της 
πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας », των µε αριθµ. 7/2021 και 8/2021 µελετών υπηρεσιών του Αυτοτελούς 
Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής µε τίτλους : « Υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου 
κινητών πράσινων σηµείων στον ∆ήµο Εορδαίας» και « ∆ράσεις ∆ηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης 
κινητών πράσινων σηµείων στον ∆ήµο Εορδαίας». 
β) την αποδοχή των όρων και την έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας ,στην πρόσκληση µε 
κωδικό 14.6i.26.5.1.2, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14: «∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής µε τίτλο 
«∆ηµιουργία Πράσινων Σηµείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», µε 
τίτλο : « ∆ηµιουργία ∆ικτύου Πράσινων Σηµείων και ∆ικτύωση τους στον ∆ήµο Εορδαίας» 
 
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω υποβολής πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας στην πρόσκληση του 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τον εξοπλισµό πράσινων σηµείων, µε καταληκτική ηµεροµηνία την  02-08-2021.  
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, καθότι οι µελέτες και η πρόταση δεν είχαν οριστικοποιηθεί µέχρι 
σήµερα. 
 
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  

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, καθότι οι µελέτες και η πρόταση δεν είχαν οριστικοποιηθεί µέχρι 
σήµερα. 
Θέτουµε υπόψη σας την υπ’ αριθµ. 16093/28-7-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς τµήµατος Προγρ., Οργάνωσης 
& Πληροφορικής στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«ΘΕΜΑ: « α) Έγκριση των µε αριθµ. : 23/2021, 49/2021 και 50/2021 µελετών προµηθειών της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας  & Ποιότητας Ζωής µε τίτλους : « Kινητό Πράσινο Σηµείο κατ’ οίκον 
αποκοµιδής ογκωδών ανακυκλώσιµων υλικών και µεταλλικών κάδων», «Προµήθεια Ειδικού Οχήµατος 
∆ιακριτής Συλλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών - Κινητό Πράσινο Σηµείο» και «Προµήθεια Ειδικού 
Οχήµατος Ευαισθητοποίησης Μαθητών –Κινητό Πράσινο Σηµείο» στα πλαίσια υποβολής της πρότασης 
του ∆ήµου Εορδαίας », των µε αριθµ. 7/2021 και 8/2021 µελετών υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής µε τίτλους : « Υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου κινητών 
πράσινων σηµείων στον ∆ήµο Εορδαίας» και « ∆ράσεις ∆ηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης κινητών 
πράσινων σηµείων στον ∆ήµο Εορδαίας». 
 β) την αποδοχή των όρων και την έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας ,στην πρόσκληση µε 
κωδικό 14.6i.26.5.1.2, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14: «∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής µε τίτλο 
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«∆ηµιουργία Πράσινων Σηµείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», µε τίτλο 
: « ∆ηµιουργία ∆ικτύου Πράσινων Σηµείων και ∆ικτύωση τους στον ∆ήµο Εορδαίας» 
Ιστορικό  

   Εκδόθηκε από την Ειδική Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΣΥΝΟΧΗΣ η µε Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115 πρόσκληση µε κωδικό 14.6i.26.5.1.2, για την Υποβολή Προτάσεων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας 
Προτεραιότητας 14 «∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των 
πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής µε τίτλο «∆ηµιουργία Πράσινων Σηµείων 
και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».  
 
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν τις δράσεις 14.6i.26.5: 
«∆ηµιουργία Πράσινων Σηµείων και ∆ικτύωσή τους» του θεµατικού στόχου 06 της επενδυτικής 
προτεραιότητας 6i και πεδίο παρέµβασης 017: «∆ιαχείριση οικιακών αποβλήτων (συµπεριλαµβανοµένων 
µέτρων ελαχιστοποίησης, διαλογής και ανακύκλωσης)».  
Τα Πράσινα Σηµεία, αποτελούν βασικό πυλώνα της στρατηγικής για τα απόβλητα σύµφωνα µε το νέο Εθνικό 
Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΥΣ αρ.49/2015), συµβάλλοντας τα µέγιστα στην προώθηση της 
προετοιµασίας για την επαναχρησιµοποίηση και την ανακύκλωση. 
 Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, θα χρηµατοδοτηθεί η δηµιουργία Πράσινων Σηµείων, Γωνιών 
Ανακύκλωσης και Κινητών Πράσινων Σηµείων, όπως ορίζονται στα άρθρα 11 και 44Α του Ν.4042/2012 και 
την ΚΥΑ 18485/2017 (ΦΕΚ Β’1412/26-4-2017), όπως ισχύουν, και σύµφωνα µε τα σχετικώς προβλεπόµενα 
στον αναθεωρηµένο ΠΕΣ∆Α της Περιφέρειας.  
 Πρόταση του ∆ήµου Εορδαίας  
Στα πλαίσια της άνω πρόσκλησης ο δήµος Εορδαίας προτίθεται να υποβάλλει πρόταση µε αποτελούµενη 
από τρία ΥΠΟΕΡΓΑ ως εξής : 
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΙ∆ΟΣ Μονάδα Επιµέρους  

ΚΟΣΤΟΣ 

Κόστος 

Υποέργου 

Χωρίς ΦΠΑ 

Κόστος 

Υποέργου µε 

ΦΠΑ 

 
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ∆ΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ 

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1Ο –ΚΥΡΙΟ) 

 Προµήθεια Ειδικού Οχήµατος ∆ιακριτής 

Συλλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών - 

Κινητό Πράσινο Σηµείο 

2 150.000,00 300.000,00 372.000,00 
 Προµήθεια Ειδικού Οχήµατος 

Ευαισθητοποίησης Μαθητών –Κινητό 

Πράσινο Σηµείο» 

  Κινητό Πράσινο Σηµείο κατ’ οίκον 

αποκοµιδής ογκωδών ανακυκλώσιµων 

υλικών και µεταλλικών κάδων 

1 200.000,00 200.000,00  248.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 500.000,00 620.000,00 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ 

∆ΗΜΟ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 2Ο ) 

Υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου 1 10.000,00 10.000,00 12.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00 12.400,00 

∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ράσεις ∆ηµοσιότητας και 1 40.000,00 40.000,00 49.600,00 
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ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ 

ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ 

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3Ο ) 

Ευαισθητοποίησης 

ΣΥΝΟΛΟ:  550.000,00 682.000,00 
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Ειδικότερα το φυσικό αντικείµενο της πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας προσδιορίζεται ενδεικτικά, ως εξής για το : 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1ο (ΚΥΡΙΟ ΕΡΓΟ) : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
∆ΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ», αφορά την  : α) Προµήθεια Ειδικού Οχήµατος ∆ιακριτής Συλλογής 
Ανακυκλώσιµων Υλικών - Κινητό Πράσινο Σηµείο» , συνολικού προϋπολογισµού 186.000,00 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) β) Προµήθεια Ειδικού Οχήµατος Ευαισθητοποίησης Μαθητών –Κινητό Πράσινο 
Σηµείο», συνολικού προϋπολογισµού 186.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) γ) Κινητό Πράσινο Σηµείο 
κατ’ οίκον αποκοµιδής ογκωδών ανακυκλώσιµων υλικών και µεταλλικών κάδων, συνολικού προϋπολογισµού, 
248.000,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2Ο : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ », 
αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου .Η πρόταση του ∆ήµου Εορδαίας, συνιστά µια νέα, εξειδικευµένη 
δράση για τη διαχείριση των ανακυκλώσιµων υλικών, µε την οποία δεν είναι εξοικειωµένοι οι πολίτες- χρήστες. Η 
υλοποίησή της προϋποθέτει αυξηµένες απαιτήσεις οργάνωσης, παρακολούθησης και συντονισµού των εργασιών από 
µέρους του ∆ήµου και του συνόλου των εµπλεκόµενων φορέων. Συνεπώς, η βέλτιστη οργάνωση και η ορθή έναρξη και 
αρχική υλοποίηση του προτεινόµενου προγράµµατος εκτροπής ανακυκλώσιµων υλικών διακριτής συλλογής, αποτελούν 
κρίσιµες παραµέτρους για την επιτυχία του και την αποδοχή του από τους πολίτες.  
Με βάση τα ανωτέρω, για την επιτυχή οργάνωση και υλοποίηση της προτεινόµενης δράσης κρίνεται απαραίτητη η 
συνεργασία µε εξωτερικό Σύµβουλο, νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, ο οποίος έχοντας κατάλληλη και αντίστοιχη εµπειρία και 
Οµάδα µε στελέχη κατάλληλων ακαδηµαϊκών και επαγγελµατικών προσόντων αφενός ,θα προσφέρει τεχνογνωσία στο 
τεχνικό αντικείµενο, δεδοµένης της εξειδίκευσής του και αφετέρου θα βοηθήσει στην πιστότερη τήρηση του 
χρονοδιαγράµµατος, στην διασφάλιση των προβλεπόµενων στόχων και αποτελεσµάτων καθώς και στην καλύτερη 
συνεργασία και συντονισµό µε τις εµπλεκόµενες ∆ιευθύνσεις και τους πολίτες. 
Για όλους αυτούς τους τεκµηριωτικούς λόγους, ο ∆ήµος Εορδαίας απαιτείται να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας 
τεχνικού συµβούλου για την εξασφάλιση της επιτυχίας του αντικειµένου της πράξης και των δράσεων ευαισθητοποίησης 
και δηµοσιότητας του προγράµµατος (υποέργο 3. Η δαπάνη του τεχνικού συµβούλου χρηµατοδοτείται από το 
χρηµατοδοτικό πρόγραµµα και ο προϋπολογισµός του υποέργου τεχνικού συµβούλου είναι έως το 2% του 
προϋπολογισµού του αντίστοιχου κυρίου υποέργου. 
Ως εκ τούτου ο συνολικός προϋπολογισµός του 2ΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ανέρχεται στο ποσό των 12.400,00 
(συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ 24%). 
 ΥΠΟΕΡΓΟ 3ο: : «∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ » ως εξής : 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Α

Σ 
ΚΟΣΤΟΣ 

1 
ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 
2ΕΤΙΑ (Αφίσα, έντυπο - ενηµερωτικό 
φυλλάδιο, ερωτηµατολόγια) 

15.000 0,50 € 7.500,00 € 

2 BANNERS KAI STANDS  10 400,00 € 4.000,00 € 
 

3 ∆ΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΑ∆ΙΩΝ (Ενηµέρωση πόρτα - 
πόρτα) 15.000 0,80 € 12.000,00 € 

4 
ΠΡΟΒΟΛΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA 
(facebook, instagram, twitter) ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ SITE 

1 5.000,00 € 5.000,00 € 

5 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
(Περιβαλλοντικοί διαγωνισµοί, µαθήµατα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε αρµόδιους 
φορείς, σχολικές εκδροµές σε χώρους 
διαχείρισης απορριµµάτων) 

2 600,00 € 1.200,00 € 

6 ∆ΩΡΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 600 10,00 € 6.000,00 € 

7 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  / ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΗΜΕΡΙ∆ΩΝ 

2 750,00 € 1.500,00 € 
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8 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  2 500,00 € 1.000,00 € 

9 ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ 
ΤΥΠΟ 6 300,00 € 1.800,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 40.000,00 € 
Φ.Π.Α. (24%) 9.600,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 49.600,00 € 
 

To συνολικό κόστος της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 682.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ 
24%).Το ποσό της ιδιωτικής δαπάνης (ιδιωτική συµµετοχή ) που δεν εγγράφεται στο Π∆Ε ανέρχεται σε 
12.909,31 € και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους του ∆ήµου Εορδαίας. 
Για τους λόγους αυτούς εκπονήθηκαν για το ΥΠΟΕΡΓΟ 1Ο οι µελέτες προµηθειών 23/2021, 49/2021 και  
50/2021 της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2Ο και ΥΠΟΕΡΓΟ 3Ο  η µε αριθµ. 
: 7/2021 και  8/2021 Μελέτες υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής. 
Ως εκ τούτου, απαιτείται έγκριση των ως άνω µελετών, αποδοχών των όρων της πρόσκλησης και έγκριση 
υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης  στο Πρόγραµµα µε την υποβολή πρότασης µε τίτλο : « ∆ηµιουργία 
∆ικτύου Πράσινων Σηµείων και ∆ικτύωση τους στον ∆ήµο Εορδαίας» , συνολικού προϋπολογισµού 
682.000,00 ευρώ ( συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) 
 
Εισηγητικό -Λήψη απόφασης  
Εξ όσων εκτέθηκαν εισηγούµαστε τη λήψη  απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής για  :   
 Α) Την έγκριση των  µε αρ.: 23/2021, 49/2021 και 50/2021 µελετών προµηθειών της  ∆/νσης Περιβάλλοντος, 
Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής, των µε αρ.: 7/2021 και  8 /2021 µελετών υπηρεσιών του Αυτοτελούς 
Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 
Β) Την αποδοχή των όρων της µε αρ. πρωτ. Ε∆Υ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 µε κωδικό πρόσκλησης 
14.6i.26.5.1.2 µε Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115 Πρόσκληση της Ειδικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων 
ΕΤΠΑ, ΤΑ και ΕΚΤ για έγκριση συµµετοχής στο Πρόγραµµα : «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14 «∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή 
της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής µε τίτλο 
«∆ηµιουργία Πράσινων Σηµείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» 
Γ) Την έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Εορδαίας µε την υποβολή πρότασης µε τίτλο « ∆ηµιουργία ∆ικτύου 
Πράσινων Σηµείων και ∆ικτύωση τους στον ∆ήµο Εορδαίας . 
To συνολικό κόστος της πράξης ανέρχεται στα  682.000,00  ευρώ (συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ 24%) .Το 
ποσό της ιδιωτικής δαπάνης (ιδιωτική συµµετοχή ) που δεν εγγράφεται στο Π∆Ε ανέρχεται σε 12.909,31 € 
και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους του ∆ήµου Εορδαίας. 
 
Η πρόταση του ∆ήµου Εορδαίας έχει τα εξής υποέργα:
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 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΙ∆ΟΣ Μονάδα Επιµέρους  

ΚΟΣΤΟΣ 

Κόστος 

Υποέργου 

Χωρίς ΦΠΑ 

Κόστος 

Υποέργου µε 

ΦΠΑ 

 
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ∆ΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ 

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1Ο –ΚΥΡΙΟ) 

 Προµήθεια Ειδικού Οχήµατος ∆ιακριτής 

Συλλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών - 

Κινητό Πράσινο Σηµείο 

2 150.000,00 300.000,00 372.000,00 
 Προµήθεια Ειδικού Οχήµατος 

Ευαισθητοποίησης Μαθητών –Κινητό 

Πράσινο Σηµείο» 

  Κινητό Πράσινο Σηµείο κατ’ οίκον 

αποκοµιδής ογκωδών ανακυκλώσιµων 

υλικών και µεταλλικών κάδων 

1 200.000,00 200.000,00  248.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 500.000,00 620.000,00 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ 

∆ΗΜΟ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 2Ο ) 

Υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου 1 10.000,00 10.000,00 12.400,00 
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ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00 12.400,00 

∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ 

ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ 

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3Ο ) 

∆ράσεις ∆ηµοσιότητας και 

Ευαισθητοποίησης 

1 40.000,00 40.000,00 49.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ:  550.000,00 682.000,00 

ΑΔΑ: Ψ7Ε3ΩΡ6-ΜΗΜ



 

∆) Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Εορδαίας, ως νόµιµο εκπρόσωπο, για την υπογραφή της Αίτησης 
Χρηµατοδότησης, καθώς και όλων των προαπαιτούµενων δικαιολογητικών για τις ανάγκες υποβολής και 
υλοποίησης της πρότασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της άνω πρόσκλησης. 

 
Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά  

                                      Αριθµ. Απόφ. 225/2021 

                                       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 υπ’ αριθµ. πρωτ. Ε∆Υ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 µε κωδικό πρόσκλησης 14.6i.26.5.1.2 µε Α/Α 
ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115 Πρόσκληση της Ειδικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης  Προγραµµάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ και ΕΚΤ 
3. την υπ’ αριθµ. πρωτ. 16093/28-07-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγρ. , Οργάνωσης & 
Πληροφορικής 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Έγκριση των µελετών, αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και έγκριση υποβολής πρότασης 
χρηµατοδότησης στο Πρόγραµµα µε τίτλο: : « ∆ηµιουργία ∆ικτύου Πράσινων Σηµείων και ∆ικτύωση τους 
στον ∆ήµο Εορδαίας» , συνολικού προϋπολογισµού 682.000,00 ευρώ ( συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%) 
Α) Έγκριση των µε αρ. : 23/2021, 49/2021 και 50/2021 µελετών προµηθειών της  ∆/νσης Περιβάλλοντος, 
Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής, των µε αρ.: 7/2021 και  8 /2021 µελετών υπηρεσιών του Αυτοτελούς 
Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 
Β) Την αποδοχή των όρων της µε αρ. πρωτ. Ε∆Υ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 µε κωδικό πρόσκλησης 
14.6i.26.5.1.2 µε Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115 Πρόσκληση της Ειδικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων 
ΕΤΠΑ, ΤΑ και ΕΚΤ για έγκριση συµµετοχής στο Πρόγραµµα : «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14 «∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή 
της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής µε τίτλο 
«∆ηµιουργία Πράσινων Σηµείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» 
Γ) Την έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Εορδαίας µε την υποβολή πρότασης µε τίτλο « ∆ηµιουργία ∆ικτύου 
Πράσινων Σηµείων και ∆ικτύωση τους στον ∆ήµο Εορδαίας . 
To συνολικό κόστος της πράξης ανέρχεται στα  682.000,00  ευρώ (συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ 24%) .Το 
ποσό της ιδιωτικής δαπάνης (ιδιωτική συµµετοχή ) που δεν εγγράφεται στο Π∆Ε ανέρχεται σε 12.909,31 € 
και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους του ∆ήµου Εορδαίας. 

Η πρόταση του ∆ήµου Εορδαίας έχει τα εξής υποέργα: 
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 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΙ∆ΟΣ Μονάδα Επιµέρους  

ΚΟΣΤΟΣ 

Κόστος 

Υποέργου 

Χωρίς ΦΠΑ 

Κόστος 

Υποέργου µε 

ΦΠΑ 

 
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ∆ΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ 

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1Ο –ΚΥΡΙΟ) 

 Προµήθεια Ειδικού Οχήµατος ∆ιακριτής 

Συλλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών - 

Κινητό Πράσινο Σηµείο 

2 150.000,00 300.000,00 372.000,00 
 Προµήθεια Ειδικού Οχήµατος 

Ευαισθητοποίησης Μαθητών –Κινητό 

Πράσινο Σηµείο» 

  Κινητό Πράσινο Σηµείο κατ’ οίκον 

αποκοµιδής ογκωδών ανακυκλώσιµων 

υλικών και µεταλλικών κάδων 

1 200.000,00 200.000,00  248.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 500.000,00 620.000,00 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ 

∆ΗΜΟ» (ΥΠΟΕΡΓΟ 2Ο ) 

Υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου 1 10.000,00 10.000,00 12.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00 12.400,00 

∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ράσεις ∆ηµοσιότητας και 1 40.000,00 40.000,00 49.600,00 
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ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ 

ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ 

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3Ο ) 

Ευαισθητοποίησης 

ΣΥΝΟΛΟ:  550.000,00 682.000,00 
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∆) Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Εορδαίας, ως νόµιµο εκπρόσωπο, για την υπογραφή της Αίτησης Χρηµατοδότησης, καθώς και όλων των προαπαιτούµενων 
δικαιολογητικών για τις ανάγκες υποβολής και υλοποίησης της πρότασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της άνω πρόσκλησης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 225/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
4. ∆ηµήτρης Σπόντης 
5. Αθηνά Τερζοπουλου 
6. Στεφανος Μπίγγας 
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
  
 

 

ΑΔΑ: Ψ7Ε3ΩΡ6-ΜΗΜ
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