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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 4/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 62/2021
Περίληψη
Έγκριση α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης
και τήρησης των υποχρεώσεων του έργου
«Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο
Εργοχώρι
Δήμου
Βέροιας»
και
β)
εξουσιοδότησης του Δημάρχου
Σήμερα 29 Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:00
συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 24-03-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και
τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ
(ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ.Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Ρίζος, 5) Λ.Ασλανίδης, Χ.Κελεσίδης,
Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Β.Λυκοστράτης, Σ.Στουγιάννος, Δ.Ράλλη,
9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ. Κορωνάς, 12) Α. Γ.Μελιόπουλος
Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας, 15)Γ.Μπατσαρά, 16) Σ.
Τζήμα, 17) Ε.Κελεσίδης, 18)Κ.Βασιλειάδης, 19) Κ.Παλουκίδης, 20)
Δ.Πυρινός, 21)Χ.Τσιούντας, 22)Ν.Λαζόπουλος, 23) Π.Παυλίδης, 24) Μ.
Σουμελίδης, 25) Γ.Γουλτίδης, 26) Γ.Μιχαηλίδης, 27) Ν.Αγγέλου, 28)
Β.Στεφανόπουλος,
29)
Α.Μαρκούλης,
30)
Κ.Τροχόπουλος,
31)Κ.Θεοδωρίδης,
32)
Π.Μουχτάρη,
33)
Α.Συμεωνίδου,
34)Δ.Τσανακτσίδης, 35) Γ.Δεμερτζίδης, 36) Ι.Τσαναξίδης.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης,
Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης,
Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας,
Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Δ.Τσανακτσίδης
2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Θεοδωρίδης, Λ.
Ακριβόπουλος και ο κ Γ.Μιχαηλίδης.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 12-3-2021 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου
Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Με την με αρ. 169/2020 απόφαση του Δ.Σ., ο Δήμος Βέροιας υπέβαλε πρόταση
χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση
2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»
για το έτος 2020, στο Μέτρο 2: Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο, υπομέτρο 2.1. Αναδιαμόρφωση
κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.
Το ανώτατο ποσό που μπορούσε να λάβει ο Δήμος στο μέτρο αυτό ήταν 213.237,60€ και
όχι περισσότερο από το 80% του Οριστικού Προϋπολογισμού του προτεινόμενου έργου. Ο
προϋπολογισμός του έργου, όπως αναλύεται στην μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου ανέρχεται στα 263.000,00€ με τον ΦΠΑ. Και η χρηματοδότησης της
πράξης θα μπορούσε να είναι κατ΄ανώτερο 263.000,00 * 80%= 210.400€.
Με την με αριθμό 205.2/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση το έργο του Δήμου Βέροιας με τον τίτλο: «Διαμόρφωση
χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι Δήμου Βέροιας» , με το ποσό των 210.400 ευρώ.
Κατόπιν τούτων, ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Να αποδεχτεί τους όρους της χρηματοδότησης από το Πράσινο ταμείο ύψους 210.400
ευρώ, για το έργο «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι Δήμου Βέροιας»
2. Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος να υπογράψει το σχετικό Σύμφωνο Αποδοχής όρων
χρηματοδότησης (συνημμένο)
3. Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 3-3-2021 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την υπ’ αριθ. 169/2020 απόφαση του Δ.Σ.
3.- Την υπ’ αριθ. 205.2/2021 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.
4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Αποδέχεται α) τους όρους χρηματοδότησης και β) την τήρηση των υποχρεώσεων του
έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι Δήμου Βέροιας», οι οποίοι
έχουν ως εξής:
ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Σήμερα, στις ……………….ο κάτωθι δικαιούχος χρηματοδότησης από το Πράσινο
Ταμείο με την ονομασία Δήμος Βέροιας 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 έργου από άλλα χρηματοδοτικά μέσα (εθνικά, Ε.Ε.) της
τρέχουσας ή άλλης προγραμματικής περιόδου.
Ο δικαιούχος βεβαιώνει υπεύθυνα ότι οι προβλεπόμενες δαπάνες του εν λόγω έργου όπως
αυτό αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος, ή μέρος αυτής, δεν έχει τύχει στο παρελθόν ούτε θα
τύχει χρηματοδότησης από άλλα εθνικά ή της Ε.Ε. χρηματοδοτικά μέσα της τρέχουσας ή άλλης
περιόδου.
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Άρθρο 2: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Όρων
Ο Δικαιούχος Δήμος Βέροιας αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης του έργου
«Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι Δήμου Βέροιας», συνολικής
δημόσιας δαπάνης 210.400 € στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020, στο Μέτρο 2: Παρεμβάσεις στον αστικό
χώρο, υπομέτρο 2.1. Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου και εντός του
εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο σύμφωνα με τους όρους και τις
υποχρεώσεις του παρόντος Συμφώνου και του Οδηγού Διαχείρισης Προγραμμάτων, όπως αυτό
ισχύει.
Άρθρο 3: Τήρηση εθνικής νομοθεσίας και κανόνων Ε.Ε.
Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί την εθνική νομοθεσία και τους κανόνες της Ε.Ε. και
ιδίως τη νομοθεσία που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τα δημόσια έργα, τις προμήθειες, τις
μελέτες, τις υπηρεσίες.
Άρθρο 4: Κοινοποίηση επιμέρους στοιχείων υλοποίησης του έργου
Με την έναρξη υλοποίησης του έργου, από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο
και μέχρι την ολοκλήρωσή της, ο Δικαιούχος υποχρεούται:
 Μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο να κοινοποιήσει άμεσα στο Πράσινο
Ταμείο, την υπογεγραμμένη σύμβαση.
 Στην περίπτωση εκτέλεσης έργων για τα οποία απαιτείται η χορήγηση αδειών/εγκρίσεων
πριν την εκτέλεσή τους από τα αρμόδια όργανα η εξασφάλισή τους και η προσκόμισή τους στο
Πράσινο Ταμείο από τον Δικαιούχο αποτελεί προϋπόθεση για την χρηματοδότησή τους.
 Ο Δικαιούχος οφείλει να ενημερώνει το Πράσινο Ταμείο για την συμβασιοποίηση του
έργου.
 Να καταρτίζει και να υποβάλλει στο Πράσινο Ταμείο πλήρη φάκελο με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την πληρωμή, όπως αυτά βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου
https://prasinotameio.gr/2020/03/01/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%
ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ac%ce%be%ce%bf%ce%bd/
 Να καταρτίσει και να υποβάλει στο Πράσινο Ταμείο κατά την αποπληρωμή του έργου,
αναλυτική έκθεση ολοκλήρωσης του έργου (βάσει του εδαφίου 10 παρ. 3 του Οδηγού του Χ.Π.
«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»), όπου θα περιγράφεται το υλοποιηθέν φυσικό
αντικείμενο, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε σε σχέση
με το εγκριθέν.
 Το Πράσινο Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα απένταξης του Δικαιούχου εφόσον το έργο δεν
εξελίσσεται ομαλά.
 Στην περίπτωση εκείνη που το Πράσινο Ταμείο διαπιστώσει, σε οποιαδήποτε φάση
υλοποίησης του έργου, ακόμα και μετά το πέρας αυτής, τη μη τήρηση από τον Δικαιούχο της
εθνικής νομοθεσίας και των κανόνων της Ε.Ε., έχει το δικαίωμα να διακόψει αζημίως γι’ αυτό τη
χρηματοδότηση του έργου και να αναζητήσει από τον Δικαιούχο την επιστροφή της
χρηματοδότησης την οποία έλαβε. Ο Δικαιούχος οφείλει να επιστρέψει την χρηματοδότηση που
έλαβε στο Πράσινο Ταμείο.
Άρθρο 5: Τροποποιήσεις σύμβασης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο / παράταση
προθεσμιών)
Ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει για προέγκριση στο Πράσινο Ταμείο οποιαδήποτε
τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της υπογραφείσας σύμβασης.
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Η σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δηλαδή
όταν με την υποβολή του ΑΠΕ προκύπτουν συμπληρωματικές εργασίες οι οποίες αιτιολογούνται
ειδικώς και επαρκώς ως προς το χαρακτηρισμό τους ως συμπληρωματικές λόγω απρόβλεπτων
περιστάσεων και πρέπει να πληρούνται ειδικοί όροι. Σε αυτές περιπτώσεις, και εφόσον ο
Δικαιούχος προτίθεται να αιτηθεί τη δυνατότητα χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο της
επικείμενης συμπληρωματικής σύμβασης, υποχρεούται να υποβάλλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα
και στοιχεία βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Μετά την προέγκριση τροποποίησης στοιχείων της σύμβασης, ο δικαιούχος υποχρεούται
να κοινοποιήσει στο Πράσινο Ταμείο την τροποποιημένη σύμβαση, τηρώντας τη σχετική
νομοθεσία περί της υποχρέωσης καταχώρισης στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο» (άρθρο38
παρ.6 του Ν. 4412/2016 και της σχετικής Υ.Α. 576/2017 ΦΕΚ Β’ 1781/2017).
Ο Δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει το Πράσινο Ταμείο σε κάθε περίπτωση
παράτασης των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου, κοινοποιώντας τις σχετικές αποφάσεις κατά
την υποβολή για την πληρωμή της δαπάνης. Στην περίπτωση που η υλοποίηση του έργου δεν
καθίσταται εφικτή εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και το έργο δεν εξελίσσεται
ομαλά, η χρηματοδότηση του έργου από το Πράσινο Ταμείο δύναται να διακοπεί και το Πράσινο
Ταμείο μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση ένταξης του έργου, χωρίς να απαιτείται συμφωνία του
Δικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή ο Δικαιούχος 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. Σε καμία περίπτωση ο Δικαιούχος δεν
δύναται να αξιώσει καταβολή τόκων υπερημερίας από το Πράσινο Ταμείο.
Άρθρο 6: Παρακολούθηση Ενταγμένου Έργου
Ο Δικαιούχος υποχρεούται:
(α) Να ορίζει υπεύθυνο άτομο για την επικοινωνία με το Π.Τ., τον / την ΚαλαΪτζή
Αφροδίτη, Διεύθυνση Προγραμματισμού, τηλ.: 2331350359 fax: e-mail: akalaitzi@veria.gr
(β) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του έργου, ο οποίος θα
εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών των υπηρεσιών
και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες
ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, και κανονικότητά
τους
(γ) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για το έργο στο οποίο 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
του έργου.
Άρθρο 7: Τήρηση στοιχείων και δικαιολογητικών από Δικαιούχο
Ο Δικαιούχος υποχρεούται:
(α) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο έργου με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην
εκτέλεση του έργου έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στον Οδηγό Διαχείρισης και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες του Πράσινου Ταμείου.
(β) Να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς
ελέγχους των έργων 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.
Άρθρο 8: Επαληθεύσεις – Έλεγχοι
Ο Δικαιούχος υποχρεούται:
(α) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από το Πράσινο Ταμείο τόσο στην έδρα του όσο
και στους χώρους υλοποίησης των έργων.
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(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 του έργου.
(δ) Να παρέχει στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Πράσινου Ταμείου συμπληρωματικά
στοιχεία ή διευκρινήσεις, εφόσον αυτά απαιτηθούν.
Άρθρο 9: Δημοσιότητα
Ο Δικαιούχος υποχρεούται:
(α) Να αποδεχθεί την συμπερίληψή του στη λίστα Δικαιούχων του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος που δημοσιοποιεί το Πράσινο Ταμείο στην οικεία ιστοσελίδα, στην οποία
αναφέρονται το όνομα του Δικαιούχου, ο τίτλος του έργου και το ποσό της δημόσιας
χρηματοδότησης που διατίθεται για την υλοποίηση του έργου.
(β) Να λάβει όλα τα μέτρα πληροφόρησης – δημοσιότητας όπως προβλέπονται τόσο στον
οδηγό του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. όσο και στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου:
https://prasinotameio.gr/wpcontent/uploads/2020/11/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD
%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%
86%CE%AD%CF%82%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B9%CE
%BA%CE%AE%CF%82%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85.pdf
Άρθρο 10: Τήρηση όρων και υποχρεώσεων
(α) Ο Δικαιούχος βεβαιώνει υπεύθυνα ότι έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται
ολοσχερώς και ανεπιφυλάκτως το σύνολο των παρόντων όρων του Συμφώνου και του Οδηγού
Διαχείρισης 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 το έργο αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, το έργο επανεξετάζεται
από το Πράσινο Ταμείο. Εάν οι ανωτέρω αποκλίσεις κριθούν αδικαιολόγητες η απόφαση ένταξης
του έργου δύναται να ανακληθεί αζημίως για το Πράσινο Ταμείο χωρίς να απαιτείται συμφωνία
του Δικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή ο Δικαιούχος 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 Δικαιούχο σε δύο (2) πρωτότυπα αντίγραφα εκ των
οποίων ένα (1) τηρεί ο Δικαιούχος στο φάκελο έργου και ένα (1) υποχρεούται να αποστείλει στο
Τμήμα Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Ελέγχου Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου.
(ακολουθούν υπογραφές)
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για την υπογραφή του
Συμφώνου Αποδοχής Όρων και τις περαιτέρω ενέργειες.

ΑΔΑ: ΨΡΘΜΩ9Ο-13Ο

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 62/2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Λαζόπουλος
Παυλίδης
Γουλτίδης
Μιχαηλίδης
Αγγέλου
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Συμεωνίδου
Τσανακτσίδης
Δεμερτζίδης
Τσαναξίδης

Μιχαήλ Σουμελίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 31-03-2021
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

