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Δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα : «Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για
την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης του χώρου και τη λειτουργιά
του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Βέροιας έως της
31/12/2020, μεταξύ του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων
Διαχείρισης
Στερεών
Αποβλήτων
Κεντρικής
Μακεδονίας
(Περιφερειακός Σύνδεσμός Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας και του
Δήμου Βέροιας), β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή
της Προγραμματικής Σύμβασης και γ) ορισμού εκπροσώπου με τον
αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης»
Με την υπ’ αριθμ. 1298/20-12-2018 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ:62ΩΡΟΞΧΝ-ΒΞΓ)
απόφαση της Ε.Ε. αποφασίστηκε η παραλαβή κατά χρήση του ΣΜΑ Βέροιας
και η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Βέροιας με την οποία θα
παραχωρείται στον Δήμο η αρμοδιότητα λειτουργίας του ΣΜΑ και εκτέλεσης
των συμπληρωματικών έργων υποδομής και προμηθειών που κρίνονται
απαραίτητα
Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης θα είναι η προγραμματική δέσμευση
των συμβαλλομένων μερών σχετικά με τη λειτουργία του ΣΜΑ Βέροιας, ο οποίος,
σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 407815/2014/27-05-2015 Απόφαση Υπαγωγής σε
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες του
Δήμου Βέροιας, και την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης του χώρου, οι οποίες
κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να είναι απρόσκοπτη η λειτουργία του χώρου.
Η λειτουργία του ΣΜΑ Βέροιας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία και τις ΚΥΑ ΗΠ 29407/3508/2002 «Μέτρα και όροι για την υγειονομική
ταφή των αποβλήτων», ΗΠ 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση
στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» και
σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης είναι η ορθολογική διαχείριση των
στερεών αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου Βέροιας, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μέσω της διαδικασίας της ενδιάμεσης μεταφόρτωσης
των απορριμμάτων στον καθορισμένο χώρο του ΣΜΑ Βέροιας και μετέπειτα της
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υγειονομικής ταφής τους. Με τη διαδικασία αυτή και την ταυτόχρονη εφαρμογή
πολιτικών και δράσεων που θα οδηγήσουν στη μείωση του όγκου των στερεών
αποβλήτων, θα επιτευχθεί η μείωση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία των
κατοίκων και η προστασία του περιβάλλοντος από τις ανεξέλεγκτες αποθέσεις
απορριμμάτων, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη
βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.
Η ανάθεση της λειτουργίας του ΣΜΑ Βέροιας στον Δήμο Βέροιας κρίνεται
αναγκαία δεδομένου ότι δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό του Περιφερειακού
Συνδέσμου στην Π.Ε Ημαθίας και δεν είναι εφικτή η μετακίνηση υπάρχοντος
προσωπικού
από
τις
εγκαταστάσεις
των
λοιπών
περιφερειακών
ενοτήτων.Επιπλέον, η ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών διαμόρφωσης του
χώρου παράλληλα με τη λειτουργία του ΣΜΑ κρίνεται ότι είναι σκόπιμο να γίνει
από το Δήμο Βέροιας (Φορέας Υλοποίησης) προκειμένου να δημιουργηθούν τα
ελάχιστα δυνατά διαχειριστικά προβλήματα ενώ παράλληλα κρίνεται αναγκαία
καθώς ο Περιφερειακός Σύνδεσμος (Κύριος του Έργου) στερείται επαρκούς
επιστημονικού προσωπικού για την ωρίμανση και ολοκλήρωση των διαδικασιών
ανάθεσης σε συνδυασμό με το φόρτο εργασίας του υπάρχοντος προσωπικού
λόγω των εν εξελίξει διαδικασιών (μελετών, υπηρεσιών, έργων) που αφορούν το
σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Επιπλέον, λόγοι δημοσίου συμφέροντος που συνίστανται στην προστασία του
περιβάλλοντος και του υπέρτερου δικαιώματος της δημόσιας υγείας επιβάλλουν
την απρόσκοπτη λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης.
Σημειώνεται ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 8/2016 απόφασης του Δ.Σ. του
Περιφερειακού Συνδέσμου (ΑΔΑ: 6ΨΕΩΟΞΧΝ-ΟΒ1), σε περίπτωση λειτουργίας
των Περιφερειακών ΣΜΑ από τους εξυπηρετούμενους δήμους μέσω
προγραμματικής σύμβασης, το σύνολο του λειτουργικού κόστους διαχείρισής
τους θα καλύπτεται από τους δήμους οι οποίοι θα απαλλάσσονται από το
αντίστοιχο τέλος χρήσης των ΣΜΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής
σύμβασης.
Υποχρεώσεις και δικαιώματα Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας
Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)
Κεντρικής Μακεδονίας αναλαμβάνει:
- Να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του έργου διαμόρφωσης του ΣΜΑ
Βέροιας
- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα
απασχοληθεί για την υλοποίηση των εργασιών διαμόρφωσης του χώρου
- Να παρέχει τις εγκαταστάσεις και το μηχανολογικό εξοπλισμό (του
Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Βέροιας στο Δήμο Βέροιας,
ώστε να χρησιμοποιούνται για τη μεταφόρτωση των απορριμμάτων του
δήμου και τη μεταφορά τους σε εγκαταστάσεις αδειοδοτημένου
ΧΥΤΑκαθώς και για τη μεταφόρτωση των ανακυκλώσιμων υλικών του
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δήμου και τη μεταφορά τους σε αδειοδοτημένο ΚΔΑΥ
Να μεριμνά για την κάλυψη των πάγιων δαπανών των εγκαταστάσεων και
συγκεκριμένα των φθορών των εγκαταστάσεων λόγω απρόβλεπτων
φαινομένων ή λόγω παλαιότητας
Να μεριμνά για την έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεών του έναντι
της παρούσας προγραμματικής σύμβασης
Να συνεργάζεται καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης με τον
συμβαλλόμενο δήμο για κάθε ζήτημα που ανακύπτει και αφορά την
εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του ΣΜΑ Βέροιας.
Να συμμετέχει με δύο εκπροσώπους στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης του άρθρου 6 της παρούσης.
Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης του άρθρου 6 της παρούσης.

Υποχρεώσεις και δικαιώματα του Δήμου Βέροιας
Ο Δήμος Βέροιας αναλαμβάνει:
- Να εκτελέσει τις κάτωθι ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθούν τα
συμπληρωματικά έργα υποδομής στο ΣΜΑ Βέροιας:
 Ωρίμανση του έργου (σύνταξη μελετών, έλεγχος πληρότητας και θεώρησή
τους, λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων)
 Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης


Σύνταξη ή/και επικαιροποίηση διακηρύξεων




Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία
Υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης του έργου με τον ανάδοχο



Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου



Παραλαβή του έργου στο σύνολό του



Παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία.

Σημειώνεται ότι ο φορέας υλοποίησης θα ασκεί όλα τα καθήκοντα της
Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά περιγράφονται
στην κείμενη νομοθεσία.
- Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την
εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
- Να διασφαλίσει την οικονομική διαχείριση και τη διενέργεια των
πληρωμών προς τον ανάδοχο κατασκευής του έργου, ο οποίος εκδίδει τα
προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ φορολογικά στοιχεία στο όνομα του Δήμου.
Ειδικότερα, ο Δήμος Βέροιας θα μεριμνά για την εγγραφή των
παραστατικών στο λογιστικό του σύστημα, θα αποστέλλει έγκαιρα το
αίτημα πληρωμής στον Περιφερειακό Σύνδεσμο, μαζί με όλα τα
συνοδευτικά παραστατικά (αντίγραφα τιμολογίων, λογαριασμό –
πιστοποίηση κτλ). Επίσης, ο Δήμος θα αποστέλλει στον Κύριο του Έργου
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φωτοαντίγραφα των ενταλμάτων πληρωμής του αναδόχου του έργου.
Όλες οι δαπάνες που τυχόν προκύψουν από πλημμελή διαχείριση και από
αποκλειστική υπαιτιότητα του Δήμου (πχ. τόκοι υπερημερίας) θα
βαρύνουν αποκλειστικά τον Δήμο.
Να μεριμνήσει για την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και
εγκρίσεων για την υλοποίηση των συμπληρωματικών έργων
Να μεριμνά για την κάλυψη των πάγιων δαπανών του μηχανολογικού
εξοπλισμού του ΣΜΑ Βέροιας και ειδικότερα της ασφαλιστικής κάλυψης
αυτοκινήτων – τρακτόρων, ΚΤΕΟ
Να παρέχει τουλάχιστον τέσσερις (4) υπαλλήλους με ειδικότητα οδηγού
για την οδήγηση των οχημάτων (τράκτορες) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ
6946, ΚΗΗ 6948, ΚΗΗ 6947 από το ΣΜΑ Βέροιας σε αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ,
οι
οποίοι
συνοδεύονται
από
τα
αντίστοιχα
επικαθήμενααπορριμματοκιβώτια. Σημειώνεται ότι ο τράκτορας ΚΗΗ 6946
μπορεί να συνοδεύεται και από το απορριμματοκιβώτιο με αριθμό
κυκλοφορίας ΝΚΙ 2586.
Να μεριμνά για τον καθαρισμό του οχήματος μεταφοράς και των μέσων
συλλογής σε νομίμως αδειοδοτημένες μονάδες, οι οποίες θα πρέπει να
είναι εφοδιασμένες με τη σχετική άδεια διαχείρισης υγρών αποβλήτων.
Να παρέχει τουλάχιστον έναν εργάτη καθαριότητας ο οποίος θα βρίσκεται
στο χώρο μεταφόρτωσης των απορριμμάτων του ΣΜΑ Βέροιας, θα
χειρίζεται τους απορριμματοδέκτες με συμπίεση (press-container) και θα
φροντίζει για την καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου και των
εγκαταστάσεων. Ο εργάτης αυτός θα απασχολείται στο χώρο σε
καθημερινή βάση και κατά τις νόμιμες ώρες εργασίας για όλη τη διάρκεια
ισχύος της προγραμματικής σύμβασης.
Να φροντίζει με δικά του μέσα και δαπάνες ώστε να είναι εφικτή η
μεταφόρτωση και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών από τον ΣΜΑ
Βέροιας σε αδειοδοτημένο ΚΔΑΥ. Ειδικότερα, ο Δήμος Βέροιας δύναται να
αναθέσει τις υπηρεσίες μεταφόρτωσης των
ανακυκλώσιμων υλικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή να προβεί
σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με την ΕΕΑΑ Α.Ε. που θα περιλαμβάνει
και το εν λόγω αντικείμενο εργασιών.
Να φροντίζει για την κάλυψη των αποδοχών και των ασφαλιστικών
εισφορών των υπαλλήλων του που εργάζονται στο ΣΜΑ Βέροιας.
Να φροντίζει για τον καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου και την
αποψίλωση αυτού.
Να μεριμνά για τη φύλαξη του χώρου του ΣΜΑ.
Να τηρεί όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση μέτρα πυροπροστασίας και
να διατηρεί όλα τα απαιτούμενα μέσα πάντα σε κατάσταση λειτουργίας.
Να μεριμνά για την ασφαλή και νόμιμη διάθεση των υγρών αποβλήτων
που προέρχονται από τη λειτουργία του ΣΜΑ και να καλύπτει το κόστος
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αυτής.
Να καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες του ΣΜΑ όσον αφορά α) στη
συντήρηση
του
συνόλου
του
εξοπλισμού
(τράκτορες,
απορριμματοκιβώτια, πύλη εισόδου, αντλίες νερού, γεφυροπλάστιγγακτλ)
β) στην κατανάλωση ρεύματος.
Να καλύπτει τις δαπάνες που αφορούν στην κατανάλωση καυσίμων.
Να παρέχει τουλάχιστον έναν υπάλληλο ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για
τη ζύγιση των οχημάτων και την τήρηση μητρώου καταγραφής της
ποσότητας, ποιότητας, προέλευσης όλων ανεξαιρέτως των αποβλήτων
που προκύπτουν από τη λειτουργία της μονάδας καθώς και στοιχείων
παράδοσης προς τρίτους (ημερομηνία, ποσότητα, στοιχεία τρίτου). Το εν
λόγω μητρώο θα κοινοποιείται στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ
Κεντρικής Μακεδονίας.
Να συνεργάζεται με τον Περιφερειακό Σύνδεσμο για κάθε ζήτημα που
ανακύπτει και αφορά την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του
ΣΜΑ Βέροιας.
Να είναι συνεπής ως προς τις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν
από την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης
Να λαμβάνει γνώση για την πορεία των υπηρεσιών που αποτελούν το
αντικείμενο της παρούσης
Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπο στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
του άρθρου 6 της παρούσης
Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης
Να μεριμνά για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο του
ΣΜΑ Βέροιας, τηρώντας και την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την
ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας,
συμμορφούμενος στις τυχόν υποδείξεις τους.
Να τηρεί τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους σχετικά με τη
λειτουργία του ΣΜΑ Βέροιας. Σημειώνεται ότι αποκλειστικά υπεύθυνος για
την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας σε θέματα που άπτονται της
λειτουργίας του ΣΜΑ Βέροιας είναι ο Δήμος Βέροιας.
Να ενημερώνει τους πολίτες για την εκτέλεση των υπηρεσιών που
αποτελούν το αντικείμενο της παρούσης.

Το κόστος κατασκευής του έργου διαμόρφωσης του χώρου του ΣΜΑ, όπως
εκτιμήθηκε, αναλύεται ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Καθαιρέσεις-αποξηλώσεις-χωματουργικά-οδοστρωσία

ΔΑΠΑΝΗ
35.017,00 €
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Ξυλότυποι-Οπλισμοί-Σκυροδέματα
Ασφαλτικά
Η-Μ Εργασίες – Υδραυλικά
Γεφυροπλάστιγγα ζύγισης
Χοάνη τροφοδοσίας
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕ & ΟΕ 18%
ΣΥΝΟΛΟ
Απρόβλεπτα
ΣΥΝΟΛΟ
Απολογιστικά
ΣΥΝΟΛΟ
Αναθεώρηση
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΑ € (Εγκ. 36/13-12-2001)

49.400,00 €
80.212,80 €
72.412,50 €
25.000,00 €
20.000,00 €
282.042,30 €
50.767,61 €
332.809,91 €
49.921,49 €
382.731,40 €
12.096,77 €
394.828,17 €
8.397,63 €
403.225,80 €
96.774,19 €
499.999,99 €
500.000,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ € / ΕΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
1
ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
120.000,00 €
2
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΚΙΒΩΤΙΩΝ
50.000,00 €
ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
3
ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΔΗΓΩΝ (4 ΟΔΗΓΟΙ/ΕΤΟΣ)
80.000,00 €
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
4
ΑΜΟΙΒΕΣ (1) ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
18.000,00 €
5
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
25.500,00 €
6
ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΟΥ
24.800,00 €
7
ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΟΥ
24.800,00 €
8
ΔΕΗ
1.400,00 €
9
ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ
500,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
345.000 €
Το ενδεικτικό κόστος λειτουργίας του ΣΜΑ Βέροιας κατ΄ έτος, όπως προκύπτει
από τα απολογιστικά στοιχεία λειτουργίας του ΣΜΑ Βέροιας από τον ίδιο τον
Δήμο, αναλύεται ως εξής:

Η παρούσα σύμβαση έχει χρονική διάρκεια από την υπογραφή της και έως τις
31-12-2020. Παράταση της σύμβασης επιτρέπεται για ένα ακόμα έτος ήτοι
έως τις 31-12-2021 κατόπιν συμφωνίας και των δύο συμβαλλόμενων.
Οι πόροι για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα προέλθουν από
τον τακτικό προϋπολογισμό του Περιφερειακού Συνδέσμου και του Δήμου
Βέροιας για τα έτη 2019-2020
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Το ποσό που θα απαιτηθεί να καταβάλει ο Δήμος Βέροιας για να εκπληρώσει
τις ανάγκες της προγραμματικής σύμβασης καλύπτεται ήδη από τον
προϋπολογισμό (λειτουργικές δαπάνες και τεχνικό πρόγραμμα) του δήμου για
το έτος 2019 και το ίδιο θα γίνει και γα το έτος 2020.
Κατόπιν τον παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται:
1. Να εγκρίνει ή όχι το παρατιθέμενο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης.
2. Να ορίσει έναν εκπρόσωπο στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.)
της προγραμματικής σύμβασης (Π.Σ.), με τον αναπληρωτή του. Προτείνονται
ο Προϊστάμενος Καθαριότητας και Ανακυκλώσιμων Υλικών Κηριμκηρίδης
Ιορδάνης, ΠΕ Γεωλόγων Μηχανικών με αναπληρωτή του τον υπάλληλο του
αντίστοιχου τμήματος κο Λιάτσο Γεώργιο ΔΕ Οδηγών
3. Να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για την υπογραφή της Προγραμματικής
Σύμβασης.

Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολ. Προστασίας

Παπαδόπουλος Βασίλειος
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- ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ)
ΒΕΡΟΙΑΣ
Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα…………………….. ημέρα ………………… στα γραφεία του
Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ)
Κεντρικής Μακεδονίας επί της Φράγκων 6-8 οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:
1. Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού
Φράγκων 6-8, με ΑΦΜ 997288180, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. Μιχαήλ Γεράνη
2. Ο Δήμος Βέροιας που εδρεύει στη Βέροια, επί της οδού Μητροπόλεως 46, με
ΑΦΜ 997973841, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο
Βοργιαζίδη
Λαμβάνοντας υπόψη:
- την ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών
αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης»
- την ΚΥΑ 2527/2009 «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη
λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής
πολιτικής των ΦΟΔΣΑ»
- το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- την υπ΄αριθμ. 45037/2012 (ΦΕΚ 1908Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί συστάσεως του
Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)
Κεντρικής Μακεδονίας
- την υπ’ αριθμ. 70259/2013 (ΦΕΚ 3426Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί συγχωνεύσεως των
φορέων στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας,
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο της σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προγραμματική δέσμευση των
συμβαλλομένων μερών σχετικά με τη λειτουργία του ΣΜΑ Βέροιας, ο οποίος,
σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 407815/2014/27-05-2015 Απόφαση Υπαγωγής σε
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες του
Δήμου Βέροιας, και την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης του χώρου, οι οποίες
κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να είναι απρόσκοπτη η λειτουργία του χώρου.
Η λειτουργία του ΣΜΑ Βέροιας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία και τις ΚΥΑ ΗΠ 29407/3508/2002 «Μέτρα και όροι για την υγειονομική
ταφή των αποβλήτων», ΗΠ 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση
στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» και
σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
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ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός των παρεχόμενων υπηρεσιών
Σκοπός της σύμβασης είναι η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων
της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου Βέροιας, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μέσω της διαδικασίας της ενδιάμεσης μεταφόρτωσης των
απορριμμάτων στον καθορισμένο χώρο του ΣΜΑ Βέροιας και
μετέπειτα της υγειονομικής ταφής τους. Με τη διαδικασία αυτή και την
ταυτόχρονη εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που θα οδηγήσουν στη μείωση
του όγκου των στερεών αποβλήτων, θα επιτευχθεί η μείωση των επιβλαβών
συνεπειών για την υγεία των κατοίκων και η προστασία του περιβάλλοντος από
τις ανεξέλεγκτες αποθέσεις απορριμμάτων, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθούν οι
προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.
Η ανάθεση της λειτουργίας του ΣΜΑ Βέροιας στον Δήμο Βέροιας κρίνεται
αναγκαία δεδομένου ότι δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό του Περιφερειακού
Συνδέσμου στην Π.Ε Ημαθίας και δεν είναι εφικτή η μετακίνηση υπάρχοντος
προσωπικού από τις εγκαταστάσεις των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων.
Επιπλέον, η ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών διαμόρφωσης του χώρου
παράλληλα με τη λειτουργία του ΣΜΑ κρίνεται ότι είναι σκόπιμο να γίνει από το
Δήμο Βέροιας (Φορέας Υλοποίησης) προκειμένου να δημιουργηθούν τα ελάχιστα
δυνατά διαχειριστικά προβλήματα ενώ παράλληλα κρίνεται αναγκαία καθώς ο
Περιφερειακός Σύνδεσμος (Κύριος του Έργου) στερείται επαρκούς επιστημονικού
προσωπικού για την ωρίμανση και ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης σε
συνδυασμό με το φόρτο εργασίας του υπάρχοντος προσωπικού λόγω των εν
εξελίξει διαδικασιών (μελετών, υπηρεσιών, έργων) που αφορούν το σύνολο της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Επιπλέον, λόγοι δημοσίου συμφέροντος που συνίστανται στην προστασία του
περιβάλλοντος και του υπέρτερου δικαιώματος της δημόσιας υγείας επιβάλλουν
την απρόσκοπτη λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης.
Σημειώνεται ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 8/2016 απόφασης του Δ.Σ. του
Περιφερειακού Συνδέσμου (ΑΔΑ: 6ΨΕΩΟΞΧΝ-ΟΒ1), σε περίπτωση λειτουργίας
των Περιφερειακών ΣΜΑ από τους εξυπηρετούμενους δήμους μέσω
προγραμματικής σύμβασης, το σύνολο του λειτουργικού κόστους διαχείρισής
τους θα καλύπτεται από τους δήμους οι οποίοι θα απαλλάσσονται από το
αντίστοιχο τέλος χρήσης των ΣΜΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής
σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 3
Υποχρεώσεις και δικαιώματα συμβαλλομένων
3.1 Υποχρεώσεις και δικαιώματα Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας
Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)
Κεντρικής Μακεδονίας αναλαμβάνει:
- Να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του έργου διαμόρφωσης του ΣΜΑ Βέροιας
Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα
απασχοληθεί για την υλοποίηση των εργασιών διαμόρφωσης του χώρου
- Να παρέχει τις εγκαταστάσεις και το μηχανολογικό εξοπλισμό (του Σταθμού
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Βέροιας στο Δήμο Βέροιας, ώστε να
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χρησιμοποιούνται για τη μεταφόρτωση των απορριμμάτων του δήμου και τη
μεταφορά τους σε εγκαταστάσεις αδειοδοτημένου ΧΥΤΑκαθώς και για τη
μεταφόρτωση των ανακυκλώσιμων υλικών του δήμου και τη μεταφορά τους σε
αδειοδοτημένο ΚΔΑΥ
- Να μεριμνά για την κάλυψη των πάγιων δαπανών των εγκαταστάσεων και
συγκεκριμένα των φθορών των εγκαταστάσεων λόγω απρόβλεπτων φαινομένων
ή λόγω παλαιότητας
- Να μεριμνά για την έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεών του έναντι της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης
- Να συνεργάζεται καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης με τον
συμβαλλόμενο δήμο για κάθε ζήτημα που ανακύπτει και αφορά την εύρυθμη και
αποτελεσματική λειτουργία του ΣΜΑ Βέροιας.
- Να συμμετέχει με δύο εκπροσώπους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
του άρθρου 6 της παρούσης.
Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης του άρθρου 6 της παρούσης.
3.2 Υποχρεώσεις και δικαιώματα του Δήμου Βέροιας
Ο Δήμος Βέροιας αναλαμβάνει:
Να εκτελέσει τις κάτωθι ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθούν τα
συμπληρωματικά έργα υποδομής στο ΣΜΑ Βέροιας:
 Ωρίμανση του έργου (σύνταξη μελετών, έλεγχος πληρότητας και θεώρησή
τους, λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων)
 Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης
 Σύνταξη ή/και επικαιροποίηση διακηρύξεων
 Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία
 Υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης του έργου με τον ανάδοχο
 Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου
 Παραλαβή του έργου στο σύνολό του
 Παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία.
Σημειώνεται ότι ο φορέας υλοποίησης θα ασκεί όλα τα καθήκοντα της
Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά περιγράφονται
στην κείμενη νομοθεσία.
- Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
- Να διασφαλίσει την οικονομική διαχείριση και τη διενέργεια των πληρωμών
προς τον ανάδοχο κατασκευής του έργου, ο οποίος εκδίδει τα προβλεπόμενα από
τον ΚΒΣ φορολογικά στοιχεία στο όνομα του Δήμου. Ειδικότερα, ο Δήμος Βέροιας
θα μεριμνά για την εγγραφή των παραστατικών στο λογιστικό του σύστημα, θα
αποστέλλει έγκαιρα το αίτημα πληρωμής στον Περιφερειακό Σύνδεσμο, μαζί με
όλα τα συνοδευτικά παραστατικά (αντίγραφα τιμολογίων, λογαριασμό –
πιστοποίηση κτλ). Επίσης, ο Δήμος θα αποστέλλει στον Κύριο του Έργου
φωτοαντίγραφα των ενταλμάτων πληρωμής του αναδόχου του έργου. Όλες οι
δαπάνες που τυχόν προκύψουν από πλημμελή διαχείριση και από αποκλειστική
υπαιτιότητα του Δήμου (πχ. τόκοι υπερημερίας) θα βαρύνουν αποκλειστικά τον
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Δήμο.
- Να μεριμνήσει για την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων
για την υλοποίηση των συμπληρωματικών έργων
- Να μεριμνά για την κάλυψη των πάγιων δαπανών του μηχανολογικού
εξοπλισμού του ΣΜΑ Βέροιας και ειδικότερα της ασφαλιστικής κάλυψης
αυτοκινήτων – τρακτόρων, ΚΤΕΟ
- Να παρέχει τουλάχιστον τέσσερις (4) υπαλλήλους με ειδικότητα οδηγού για
την οδήγηση των οχημάτων (τράκτορες) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 6946, ΚΗΗ
6948, ΚΗΗ 6947 από το ΣΜΑ Βέροιας σε αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ, οι οποίοι
συνοδεύονται από τα αντίστοιχα επικαθήμενα απορριμματοκιβώτια. Σημειώνεται
ότι ο τράκτορας ΚΗΗ 6946 μπορεί να συνοδεύεται και από το
απορριμματοκιβώτιο με αριθμό κυκλοφορίας ΝΚΙ 2586.
- Να μεριμνά για τον καθαρισμό του οχήματος μεταφοράς και των μέσων
συλλογής σε νομίμως αδειοδοτημένες μονάδες, οι οποίες θα πρέπει να είναι
εφοδιασμένες με τη σχετική άδεια διαχείρισης υγρών αποβλήτων.
- Να παρέχει τουλάχιστον έναν (1) εργάτη καθαριότητας, ο οποίος θα βρίσκεται
στο χώρο μεταφόρτωσης των απορριμμάτων του ΣΜΑ Βέροιας, θα χειρίζεται
τους απορριμματοδέκτες με συμπίεση (press-container) και θα φροντίζει για την
καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου και των εγκαταστάσεων. Ο εργάτης
αυτός θα απασχολείται στο χώρο σε καθημερινή βάση και κατά τις νόμιμες ώρες
εργασίας για όλη τη διάρκεια ισχύος της προγραμματικής σύμβασης.
- Να φροντίζει με δικά του μέσα και δαπάνες ώστε να είναι εφικτή η
μεταφόρτωση και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών από τον ΣΜΑ Βέροιας
σε αδειοδοτημένο ΚΔΑΥ. Ειδικότερα, ο Δήμος Βέροιας δύναται να αναθέσει τις
υπηρεσίες μεταφόρτωσης των ανακυκλώσιμων υλικών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία ή να προβεί σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με την ΕΕΑΑ Α.Ε. που
θα περιλαμβάνει και το εν λόγω αντικείμενο εργασιών.
- Να φροντίζει για την κάλυψη των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών
των υπαλλήλων του που εργάζονται στο ΣΜΑ Βέροιας.
- Να φροντίζει για τον καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου και την αποψίλωση
αυτού.
- Να μεριμνά για τη φύλαξη του χώρου του ΣΜΑ.
- Να τηρεί όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση μέτρα πυροπροστασίας και να
διατηρεί όλα τα απαιτούμενα μέσα πάντα σε κατάσταση λειτουργίας.
- Να μεριμνά για την ασφαλή και νόμιμη διάθεση των υγρών αποβλήτων που
προέρχονται από τη λειτουργία του ΣΜΑ και να καλύπτει το κόστος αυτής.
- Να καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες του ΣΜΑ όσον αφορά α) στη συντήρηση
του συνόλου του εξοπλισμού (τράκτορες, απορριμματοκιβώτια, πύλη εισόδου,
αντλίες νερού, γεφυροπλάστιγγα κτλ) β) στην κατανάλωση ρεύματος.
- Να καλύπτει τις δαπάνες που αφορούν στην κατανάλωση καυσίμων.
- Να παρέχει τουλάχιστον έναν (1) υπάλληλο ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για
τη ζύγιση των οχημάτων και την τήρηση μητρώου καταγραφής της ποσότητας,
ποιότητας, προέλευσης όλων ανεξαιρέτως των αποβλήτων που προκύπτουν από
τη λειτουργία της μονάδας καθώς και στοιχείων παράδοσης προς τρίτους
(ημερομηνία, ποσότητα, στοιχεία τρίτου). Το εν λόγω μητρώο θα κοινοποιείται
στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.
- Να συνεργάζεται με τον Περιφερειακό Σύνδεσμο για κάθε ζήτημα που
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ανακύπτει και αφορά την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του ΣΜΑ
Βέροιας.
- Να είναι συνεπής ως προς τις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από
την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης
- Να λαμβάνει γνώση για την πορεία των υπηρεσιών που αποτελούν το
αντικείμενο της παρούσης
- Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπο στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του
άρθρου 6 της παρούσης
- Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης
- Να μεριμνά για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο του ΣΜΑ
Βέροιας, τηρώντας και την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ανάθεση
καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας, συμμορφούμενος στις
τυχόν υποδείξεις τους.
Να τηρεί τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους σχετικά με τη
λειτουργία του ΣΜΑ Βέροιας. Σημειώνεται ότι αποκλειστικά υπεύθυνος για την
τήρηση της κείμενης νομοθεσίας σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας του
ΣΜΑ Βέροιας είναι ο Δήμος Βέροιας.
- Να ενημερώνει τους πολίτες για την εκτέλεση των υπηρεσιών που αποτελούν
το αντικείμενο της παρούσης.
ΑΡΘΡΟ 4
Προϋπολογισμός – Πόροι της σύμβασης – Οικονομική διαχείριση
Το κόστος κατασκευής του έργου διαμόρφωσης του χώρου του ΣΜΑ, όπως
εκτιμάται από τον Δήμο Βέροιας, αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Καθαιρέσεις-αποξηλώσεις-χωματουργικά-οδοστρωσία
Ξυλότυποι – Οπλισμοί - Σκυροδέματα
Ασφαλτικά
Η-Μ Εργασίες – Υδραυλικά
Γεφυροπλάστιγγα ζύγισης
Χοάνη τροφοδοσίας
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕ & ΟΕ 18%
ΣΥΝΟΛΟ
Απρόβλεπτα
ΣΥΝΟΛΟ
Απολογιστικά
ΣΥΝΟΛΟ
Αναθεώρηση
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΑ € (Εγκ. 36/13-12-2001)

ΔΑΠΑΝΗ
35.017,00 €
49.400,00 €
80.212,80 €
72.412,50 €
25.000,00 €
20.000,00 €
282.042,30 €
50.767,61 €
332.809,91 €
49.921,49 €
382.731,40 €
12.096,77 €
394.828,17 €
8.397,63 €
403.225,80 €
96.774,19 €
499.999,99 €
500.000,00 €
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Το ενδεικτικό κόστος λειτουργίας του ΣΜΑ Βέροιας κατ΄ έτος, όπως προκύπτει
από τα απολογιστικά στοιχεία λειτουργίας του ΣΜΑ Βέροιας από τον ίδιο τον
Δήμο, αναλύεται ως εξής:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ € / ΕΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
1
ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
120.000,00 €
2
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΚΙΒΩΤΙΩΝ
50.000,00 €
ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
3
ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΔΗΓΩΝ (4 ΟΔΗΓΟΙ/ΕΤΟΣ)
80.000,00 €
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
4
ΑΜΟΙΒΕΣ (1) ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
18.000,00 €
5
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
25.500,00 €
6
ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΟΥ
24.800,00 €
7
ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΟΥ
24.800,00 €
8
ΔΕΗ
1.400,00 €
9
ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ
500,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
345.000 €

Οι πόροι για την υλοποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θα
προέλθουν από τον τακτικό προϋπολογισμό του Περιφερειακού Συνδέσμου
και του Δήμου Βέροιας για τα έτη 2019-2020.
ΑΡΘΡΟ 5
Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα
Η παρούσα σύμβαση έχει χρονική διάρκεια από την υπογραφή της και έως τις
31-12-2020. Παράταση της σύμβασης επιτρέπεται για ένα ακόμα έτος ήτοι
έως τις 31-12-2021 κατόπιν συμφωνίας και των δύο συμβαλλόμενων.
Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα
σύμβαση μονομερώς καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, ακόμα και χωρίς την
ύπαρξη σπουδαίου λόγου.
Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής των συμπληρωματικών έργων υποδομής
(διαμόρφωσης του χώρου) αναλύεται ως ακολούθως:
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Σημείωση: Το σύνολο του χρόνου εκτέλεσης του έργου εκτός των
μελετών και απαραίτητων εγκρίσεων θα ανέλθει στους οκτώ (8) μήνες
συνολικά.
ΑΡΘΡΟ 6
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Οι συμβαλλόμενοι συγκροτούν Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
σύμβασης για την ορθή υλοποίηση της παρούσης. Η Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης θα παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης της παρούσας
σύμβασης και θα παρεμβαίνει για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει,
διατηρώντας το δικαίωμα να επιβάλλει τις ποινικές ρήτρες του άρθρου 11 της
παρούσης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και αποτελείται από δύο
εκπροσώπους του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας και έναν εκπρόσωπο του Δήμου
Βέροιας. Πρόεδρος της ως άνω επιτροπής ορίζεται ένας εκ των δύο
εκπροσώπων του Περιφερειακού Συνδέσμου. Τα μέλη της Επιτροπής θα
οριστούν από κάθε ένα συμβαλλόμενο χωριστά και θα κοινοποιηθούν στον
άλλο.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει δικαίωμα αλλαγής των εκπροσώπων του στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης μετά από έγγραφη σχετική γνωστοποίηση
προς το έτερο συμβαλλόμενο μέρος.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης θα συνεδριάζει μετά από γραπτό αίτημα
οποιουδήποτε από τα μέλη της το οποίο θα κοινοποιείται στον Πρόεδρο
αυτής, ο οποίος και θα μεριμνά για την πρόσκληση των μελών στη
συνεδρίαση.
Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση
του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη των φορέων τα οποία
είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση της σύμβασης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα
όλα τα μέλη της, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και δεσμεύουν
όλα τα συμβαλλόμενα μέλη.
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ΑΡΘΡΟ 7
Χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού
- Ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από το Δήμο
Βέροιας για τη μεταφόρτωση των απορριμμάτων στο ΣΜΑ Βέροιας και τη
μεταφορά τους σε αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ.
- Ο ως άνω δήμος δεν δικαιούται να κάνει χρήση του μηχανολογικού
εξοπλισμού διαφορετική από τη συμφωνηθείσα.
- Ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα οδηγείται αποκλειστικά και μόνο από
υπαλλήλους του Δήμου, οι οποίοι πρέπει να έχει την απαιτούμενη από το νόμο
προβλεπόμενη άδεια οδηγήσεως, κάρτα ψηφιακού ταχογράφου καθώς και
πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μεταφοράς εμπορευμάτων
(Π.Δ.74/2008 - ΦΕΚ 112/18.06.2008 τ.Α’). Το προσωπικό του Δήμου που θα
χειρίζεται το μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να πραγματοποιεί το σκοπό
του πρέπει να είναι το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση που ο
μηχανολογικός εξοπλισμός οδηγείται από άτομα κάτω των 23 ετών θα πρέπει
εγγράφως ο Δήμος να καταβάλει το σχετικό επασφάλιστρο στην ασφαλιστική
εταιρία.
- Για τη μη τήρηση του παρόντος όρου ουδεμία ευθύνη φέρει ο Περιφερειακός
Σύνδεσμος, ιδίως σε περίπτωση εργατικού ή τροχαίου ατυχήματος, την οποία
αποκλειστικά και μόνο φέρει ο Δήμος ο οποίος ευθύνεται για κάθε πταίσμα δικό
τους και των υπαλλήλων τους.
- Απαγορεύεται απολύτως κάθε παραχώρηση της χρήσης του μηχανολογικού
εξοπλισμού σε τρίτους, με αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα.
Ο δήμος έχει υποχρέωση να κάνει καλή χρήση του μηχανολογικού
εξοπλισμού, το οποίο εξέτασε πριν από τη υπογραφή της παρούσας και το βρήκε
απολύτως κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζει και το παρέλαβε.
Υποχρεούται να διατηρεί το μηχανολογικό εξοπλισμό σε άριστη κατάσταση.
Επίσης να πραγματοποιεί αποκλειστικά και μόνο τη συμφωνηθείσα χρήση και να
φροντίζει ώστε να μην προκαλούνται φθορές σε αυτό είτε από τον ίδιο είτε από
όποιους έλκουν δικαίωμα από αυτόν, διαφορετικά θα ευθύνεται για κάθε φθορά
και βλάβη με αποζημίωση, ακόμη και για κάθε τυχαίο γεγονός.
- Άπαντα τα έξοδα συντηρήσεως του μηχανολογικού εξοπλισμού βαρύνουν
αποκλειστικά και μόνο τον δήμο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να
προβαίνει υποχρεωτικά στα περιοδικά σέρβις του, που προβλέπονται και
απαιτούνται από τον κατασκευαστή για τη σωστή λειτουργία του, να προβαίνει
στην αντικατάσταση των εξαρτημάτων με καινούργια και γνήσια εξαρτήματα ανταλλακτικά σε περίπτωση καταστροφής τους ή μη σωστής λειτουργίας του.
Επίσης ο δήμος με το παρόν αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη
αντικατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού σε περίπτωση καταστροφής του
με άλλο ιδίου τύπου και χαρακτηριστικών .
- Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ο δήμος αναλαμβάνει ρητά αβίαστα και
ανεπιφύλακτα να καταβάλει σε περίπτωση υπαιτιότητάς τους ό,τι τυχόν
απαιτηθεί για αποκατάσταση του ζημιών που προξένησε σε τρίτους. Ο
Περιφερειακός Σύνδεσμος ουδεμία ευθύνη φέρει είτε ποινική είτε αστική και σε
περίπτωση που υποχρεωθεί να αποκαταστήσει τις ζημίες που τυχόν
15

προξενήθηκαν σε τρίτους και δικαιούται να απαιτήσει από το δήμο, ό,τι τυχόν
υποχρεωθεί να καταβάλει.
- Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε μετατροπή ή μετασκευή του μηχανολογικού
εξοπλισμού καθώς και οποιαδήποτε άλλη αλλαγή η οποία θα αναιρεί το σκοπό για
τον οποίο
παραχωρήθηκε. Η οποιαδήποτε μετατροπή ή μετασκευή, προϋποθέτει ρητά την
έγγραφη συναίνεση του Περιφερειακού Συνδέσμου.
- Με τη λήξη της παρούσης σύμβασης, ο Δήμος υποχρεούνται να παραδώσει
στον Περιφερειακό Σύνδεσμο το μηχανολογικό εξοπλισμό στην κατάσταση το
οποίο το παρέλαβε.
ΑΡΘΡΟ 8
Ευθύνη
Ο Δήμος Βέροιας ευθύνεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης έναντι τρίτων και του Περιφερειακού Συνδέσμου για την καλή
εκτέλεση των καθηκόντων του. Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την
τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων που αφορούν τη λειτουργία
του ΣΜΑ.
Τυχόν διοικητικά πρόστιμα που αφορούν τη λειτουργία του ΣΜΑ θα βαρύνουν
τον Δήμο Βέροιας ακόμα και αν βεβαιωθούν στο όνομα του Περιφερειακού
Συνδέσμου.
Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος δεν υπέχει ουδεμία αστική ή ποινική ευθύνη για
τυχόν πράξεις ή παραλείψεις εργαζομένων του Δήμου Βέροιας που
απασχολούνται στο ΣΜΑ είτε μόνιμα είτε προσωρινά για τη λειτουργία του.
ΑΡΘΡΟ 9
Εκπροσώπηση
Ο Δήμος Βέροιας (Φορέας Υλοποίησης) εκπροσωπεί για κάθε θέμα που αφορά
την παρούσα προγραμματική σύμβαση, δικαστικώς και εξωδίκως τον
Περιφερειακό Σύνδεσμο (Κύριο του Έργου) έναντι των τρίτων κατά την
ενάσκηση των καθηκόντων του που απορρέουν από την παρούσα
προγραμματική σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 10
Ειδικοί όροι
- Υποκατάσταση: Απαγορεύεται ρητώς στο Δήμο Βέροιας η υποκατάστασή του από
τρίτο για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου διαμόρφωσης του χώρου του
ΣΜΑ. Αν εκχωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης του έργου ευθύνεται
για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως δύναται
να λυθεί η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
- Πνευματικά δικαιώματα: Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ) που
θα συνταχθούν από τον Φορέα Υλοποίησης στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας
σύμβασης θα ανήκουν στον Κύριο του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα
επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα
ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.
- Εμπιστευτικότητα: Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη
λήξη/λύση αυτής, ο Δήμος Βέροιας αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιεί
σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς
τύπου, χωρίς τη συγκατάθεση του Περιφερειακού Συνδέσμου, οποιαδήποτε έγγραφα
ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των
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υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα προγραμματική σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 11
Ρήτρες - Επίλυση διαφορών
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των συμβαλλομένων αθετεί ή εκπληρώνει
πλημμελώς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, είναι
δυνατή η επιβολή ποινικής ρήτρας που ανέρχεται στο ποσό των 50€ ημερησίως,
κατόπιν εισηγήσεως της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της
καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο
μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή
αποθετική ζημία του.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη σύμβαση ή η
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των
συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρέωσή τους ή
αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από
αυτή τη σύμβαση.
Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης αποκλειστικά αρμόδια κρίνονται τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
Αυτά συμφωνήθηκαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα
μέρη και προς απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφηκε σε
τέσσερα (4) πρωτότυπα και κάθε μέρος έλαβε από δύο (2).
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Περιφερειακό Σύνδεσμο
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