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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  35/2015      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

1. ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ¨  ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ¨ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015¨ 

 

 Σήµερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 16.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 1.790/26-1-2015 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 21 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Πέτκος Χρήστος  

2 Βερικούκης Χρήστος  13 Ρυσάφης Αντώνιος 

3 Γιώγας ∆ηµήτριος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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4 ∆ασκάλου Χρήστος  15 Σόντρας Ιωάννης  

5 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 16 Ταµβίσκου Ευτυχία  

6 ∆ίου Αναστάσιος 17 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 Ζδρου Αικατερίνη  18 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 19 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Κούκος Γεώργιος 21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Μάρκου ∆ιονύσιος   

 

       ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 4 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Έδεσσας κ. Γαλανός Πέτρος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινοτήτας 

Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης, για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια 

διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους.  

Απουσίασε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Καρυδιάς, αν και κλήθηκε νόµιµα.  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και πρότεινε να συζητηθούν 

σήµερα ως κατεπείγοντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του 

Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου, τα 

θέµατα: 1.«Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου µε τίτλο ¨Προµήθεια και 

εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών – ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας και 

υπαίθριων οργάνων γυµναστικής¨ στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του Πράσινου 

Ταµείου ¨Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015¨», 2.«3η Αναµόρφωση του 

Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2015» και 3.«Αποδοχή χρηµατοδότησης για 

την αντιµετώπιση έκτακτου εκλογικού επιδόµατος σε υπαλλήλους του ∆ήµου». 
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  Το δηµοτικό συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις 

του ανωτέρω άρθρου,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

κρίνει τα ανωτέρω θέµατα ως κατεπείγοντα, για τον λόγο που στην εισήγησή 

του ο Πρόεδρος εξέθεσε και τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήµερα, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί σχετική 

απόφαση.  

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 28/1/2015 εισήγηση της ∆/νσης Τ. Υ. & 

Πολεοδοµίας, η οποία έχει ως εξής: 

«Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Πράσινο Ταµείο µε 

την αριθ. 407/26-01-2015 απόφασή του ενέταξε το έργο µε τίτλο «Προµήθεια και 

εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών - ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας και υπαίθριων 

οργάνων γυµναστικής» στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου "Αστική 

Αναζωογόνηση 2012-2015" µε προϋπολογισµό 160.000,00 €.  

Εισηγούµαστε 

α) Την αποδοχή της ως άνω Απόφασης Ένταξης και εγγραφή στον προϋπολογισµό του 

∆ήµου έτους 2015 ποσού 160.000,00 € στον κωδικό εσόδων µε ΚΑΕ 06.00.1322.016 και 

εξόδων µε ΚΑΕ 15/7135.010 και τίτλο «Προµήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών 

χαρών - ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας και υπαίθριων οργάνων γυµναστικής». 

β) Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Έδεσσας να υπογράψει το Σύµφωνο Αποδοχής όρων 

ένταξης που συνοδεύει την ως άνω Απόφαση». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την αποδοχή της αριθµ. 407/26-01-2015 Απόφασης Ένταξης και την 

εγγραφή στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2015 ποσού 160.000,00 € στον 

κωδικό εσόδων µε ΚΑΕ 06.00.1322.016 και εξόδων µε ΚΑΕ 15/7135.010 και τίτλο 

«Προµήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών - ελαστικών πλακιδίων 

ασφαλείας και υπαίθριων οργάνων γυµναστικής». 

Β. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Έδεσσας να υπογράψει το Σύµφωνο Αποδοχής 

όρων ένταξης που συνοδεύει την ως άνω Απόφαση και έχει ως εξής: 
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«Σήµερα, στις …/01/2015 ο κάτωθι δικαιούχος χρηµατοδότησης από το Πράσινο 
Ταµείο µε την ονοµασία ∆ήµος Έδεσσας 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 πράξης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά 
µέσα της τρέχουσας ή άλλης προγραµµατικής περιόδου. 

Ο δικαιούχος βεβαιώνει υπεύθυνα ότι οι  προβλεπόµενες δαπάνες της εν λόγω Πράξης 

όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος, ή µέρος αυτής, δεν έχει τύχει στο 

παρελθόν ούτε θα τύχει χρηµατοδότησης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά 

µέσα της τρέχουσας ή άλλης  περιόδου.  
 
Άρθρο 2: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Όρων 
Ο ∆ικαιούχος ∆ήµος Έδεσσας  αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της Πράξης 
«Προµήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών - ελαστικών πλακιδίων 
ασφαλείας και υπαίθριων οργάνων γυµναστικής», συνολικής δηµόσιας δαπάνης 
160.000,00 € στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική 
Αναζωογόνηση 2012-2015» και εντός του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης 
της Πράξεως.  
Η Πράξη 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 κοινοτικών και εθνικών κανόνων 

Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία και ιδίως τη 

νοµοθεσία που αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, τα δηµόσια έργα, τις προµήθειες, τις 

µελέτες, τις υπηρεσίες. 
 
Άρθρο 4: Κοινοποίηση επιµέρους στοιχείων υλοποίησης της Πράξης 

Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να ενηµερώνει και να κοινοποιεί στο Πράσινο Ταµείο τα 

κάτωθι: 
 
• Να αποστείλει στο Πράσινο Ταµείο όλα τα σχετικά έγγραφα της πορείας του 

έργου σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας (προκήρυξη διαγωνισµού, 

δηµοσιεύσεις, απόφαση κατακύρωσης του έργου/µελέτης/προµήθειας, σύµβαση 

και όλα τα συµβατικά τεύχη συµφωνητικό εκτέλεσης του έργου / µελέτης/ 

προµήθειας κλπ δικαιολογητικά που ζητούνται). 

• Στην περίπτωση εκτέλεσης έργων για τα οποία απαιτείται η χορήγηση 

αδειών/εγκρίσεων πριν την εκτέλεσή τους από τα αρµόδια όργανα (πχ 

περιβαλλοντική αδειοδότηση, µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έγκριση από 

το Ε.Π.Π., κλπ), 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 

της Πράξης. Στην περίπτωση εκείνη που η Πράξη έχει ενταχθεί σε Χρηµατοδοτικό 

Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου, έχει δηµοπρατηθεί, αλλά δεν έχει 

συµβασιοποιηθεί, ή στην περίπτωση εκείνη που ο ∆ικαιούχος δεν ενηµερώνει 
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εγκαίρως το Πράσινο Ταµείο για την συµβασιοποίηση της Πράξης, το Πράσινο 

Ταµείο αποκλείει την χρηµατοδότηση της Πράξης. 

• Να καταρτίζει και να υποβάλλει στο Πράσινο Ταµείο Πρωτόκολλο Παράδοσης-

Παραλαβής της Πράξεως, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

• Στην περίπτωση εκείνη που το Πράσινο Ταµείο διαπιστώσει, σε οποιαδήποτε φάση 

υλοποίησης της Πράξης, ακόµα και µετά το πέρας αυτής, τη µη τήρηση από τον 

∆ικαιούχο της Εθνικής και Κοινοτικής νοµοθεσίας, έχει το δικαίωµα να διακόψει 

αζηµίως γι’ αυτό τη χρηµατοδότηση της Πράξης 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 και να τηρεί την σχετική νοµοθεσία περί της υποχρέωσης 

καταχώρισης στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο» (άρθρο11 παρ.5 του Ν. 4013/2011 

όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012). 

Μετά την προέγκριση τροποποίησης στοιχείων της σύµβασης να κοινοποιήσει στο 

Πράσινο Ταµείο την τροποποιηµένη σύµβαση. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απρόβλεπτων περιστάσεων, εφόσον µε την υποβολή του 

ΑΠΕ προκύπτουν συµπληρωµατικές εργασίες, οι οποίες αιτιολογούνται ειδικώς και 

επαρκώς ως προς το χαρακτηρισµό τους ως συµπληρωµατικές λόγω απρόβλεπτων 

περιστάσεων, ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να αιτηθεί τη δυνατότητα χρηµατοδότησης 

της επικείµενης συµπληρωµατικής σύµβασης, υποβάλλοντας στο Πράσινο Ταµείο όλα 

τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία.  

Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να ενηµερώνει το Πράσινο Ταµείο σε κάθε περίπτωση 

παράτασης των προθεσµιών εκτέλεσης του έργου και να λαµβάνει προέγκριση στις 

περιπτώσεις παράτασης της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου. Στην 

περίπτωση εκείνη που η υλοποίηση του έργου δεν καθίσταται εφικτή εντός του 

εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, η χρηµατοδότηση της Πράξης από το Πράσινο 

Ταµείο διακόπτεται και το Πράσινο Ταµείο δύναται να ανακαλέσει την απόφαση 

ένταξης της Πράξης στο ΧΠ, 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. 

 
Άρθρο 6: Παρακολούθηση Πράξης 

Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται: 

(α) Να ορίζει υπεύθυνο άτοµο για την επικοινωνία µε το Π.Τ., τον κ. Ιωάννη 

Καντούτση, ∆ιεύθυνση Τ.Υ & Πολεοδοµίας ∆ήµου Έδεσσας, τηλ.: 2381350718, fax: 

2381024444, e-mail: jkantoutsis@edessa.gr 

(β) Να λειτουργεί µηχανισµό πιστοποίησης εκτέλεσης της Πράξης, ο οποίος θα 

εξασφαλίζει τον αποτελεσµατικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών των 

υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσµατος καθώς και να εφαρµόζει 
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εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωµών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη 

νοµιµότητα, τη διαφάνεια,  και κανονικότητά τους 

(γ) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την Πράξη στην οποία 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 

της Πράξης. 
 
Άρθρο 7: Τήρηση στοιχείων και δικαιολογητικών από ∆ικαιούχο 

Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται: 

(α) Να τηρεί και να ενηµερώνει φάκελο Πράξης µε όλα τα στοιχεία που αφορούν 

στην εκτέλεση της Πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωµή και την λειτουργία 

της, 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 Πράξεων 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 είτε επικυρωµένα 

φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο των εγγράφων είτε 

σε απλά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων, είτε και σε ηλεκτρονική µορφή. 
 
Άρθρο 8: Επαληθεύσεις – Έλεγχοι 
Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται: 

(α) Να αποδέχεται επιτόπιες 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 της Πράξης.  

(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 της Πράξης και το ποσό της 

δηµόσιας χρηµατοδότησης που διατίθεται για την υλοποίηση της Πράξης. 

(β) Να δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του ή του φορέα στον οποίο υπάγεται και στην 

ιστοσελίδα της αρχής που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης τη περιληπτική διακήρυξη 

δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών, µελετών και υπηρεσιών.  

(γ) Να λάβει όλα τα µέτρα πληροφόρησης – δηµοσιότητας όπως προβλέπονται 

στον οδηγό του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος. 
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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 η Πράξη αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης ή 

παρουσιάζει καθυστερήσεις σε σχέση µε την προγραµµατισθείσα πρόοδο, η Πράξη 

επανεξετάζεται από το Πράσινο Ταµείο. Εάν οι ανωτέρω αποκλίσεις κριθούν 

αδικαιολόγητες η απόφαση ένταξης της Πράξης 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». 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  35/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  5/2/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 
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Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου 

Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  

Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος,  

Μάρκου ∆ιονύσιος,  Πέτκος Χρήστος, Ρυσάφης  

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου 

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   
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 - Προϊστάµενο ∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήµαρχο Τ. Υ & Πολεοδοµίας κ. Χ. Πέτκο 

 

ΑΔΑ: 6Η86ΩΡΠ-ΩΤΑ


		2015-02-05T13:53:13+0200
	Athens




