Βέροια, 16/04/2019
Αρ. πρωτ. ΔΥ/Ε/407

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ /
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ –
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Ε2)
Διεύθυνση :
Πληροφορίες :
Τηλ. Επικοινωνίας:
Τηλεομοιοτυπία :

Μητροπόλεως 55
Γκαράνη Βούλα
2331350637
2331350590

Προς :

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα : «Έγκριση α) δέσμευσης του Δ.Σ. για την ενίσχυση κωδικού έτους 2019 για
την κάλυψη της δαπάνης «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του
Δ. Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 24-5-2019 ως 31-12-2019», β) σύναψης
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας, Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης
Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.) και Περιφερειακού
Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής
Μακεδονίας, γ)
εξουσιοδότησης του
Δημάρχου για
υπογραφή
της
Προγραμματικής Σύμβασης και δ) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του
στην Επιτροπή Παρακολούθησης»
Στον εγκεκριμένο αναθεωρημένο περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης στερεών αποβλήτων
Κεντρικής Μακεδονίας έτσι όπως έχει εγκριθεί με την 220/2016 (ΑΔΑ: ΕΕΠ7ΛΛ-ΠΥ3)
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και κυρώθηκε με την ΚΥΑ 58971/5144/6-12-2016
(ΦΕΚ 4010/Β’/14-12-2016) «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», δίνεται η
δυνατότητα διάθεσης των απορριμμάτων του Δήμου Βέροιας στο Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής
Μακεδονίας.
Για το διάστημα 24/05/2018 έως 23/5/2019 η διάθεση των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων
του Δήμου Βέροιας πραγματοποιείται μέσω προγραμματικής σύμβασης στο Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής
Μακεδονίας.
Για το χρονικό διάστημα 24/05/2019 έως και 31/12/2019 η διάθεση των σύμμεικτων
αστικών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας θα συνεχίσει να πραγματοποιείται στο Χ.Υ.Τ.Α.
Δυτικής Μακεδονίας καθώς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχουν ακόμη
υλοποιηθεί οι απαιτούμενες υποδομές διαχείρισης των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων,
σύμφωνα με τις προβλέψεις του εγκεκριμένου ΠΕ.Σ.Δ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας (απόφαση
έγκρισης Περιφερειακού Συμβουλίου 220/3-11-2016 και απόφαση κύρωσής της με την ΚΥΑ
58971/5144/6-12-2016, ΦΕΚ 4010/Β/14-12-2016).
Η προγραμματική σύμβαση θα συναφθεί μεταξύ του Δήμου Βέροιας, της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
(Διαχείριση Αποβλήτων Δυτικής Μακεδονίας Ανώνυμη Εταιρεία - Φορέας Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Δυτικής Μακεδονίας) και του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας
Τέλος χρήσης ανά τόνο του ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας καθορίζεται με βάση την τιμολογιακή
πολιτική του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) του Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής
Μακεδονίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ έλαβε την με αριθμό 3/253/11-4-2019 (ΑΔΑ :
ΩΧΣ4ΟΞΦ4-ΘΓ8) απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η
συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βέροια και της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για τη διάθεση
των σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας
για την περίοδο από 24/5/2019 έως 31/12/2019.
Επίσης, ορίστηκε το τέλος χρήσης Χ.Υ.Τ.Α. να παραμείνει στο ποσό των 31,00 € με ΦΠΑ
24,00 %. Με τη δυνατότητα χορήγησης έκπτωσης 10 % σε περίπτωση εξόφλησης του
τιμολογίου εντός τριμήνου από την έκδοση του.
Για την περίοδο 24/05/2019 έως 31/12/2019 εκτιμάται πως θα διατεθούν 12.600 tn
αστικών στερών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 5%.
Το συνολικό τίμημα της Προγραμματικής Σύμβασης υπολογίζεται σε 390.600,00 €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 % ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά το Δήμο Βέροιας.
Ο προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ 24%,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 5%, είναι 315.000,00 € και δεν
υπερβαίνει τις 500.000,00 € που είναι το όριο ελέγχου νομιμότητας από τον αρμόδιο
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2019 υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση
525.050,00 € για τη διάθεση των αποβλήτων (Κ.Α. 20.6231.001), από το ποσό αυτό τα
227.800 € δεσμεύτηκαν με την 353/5435/01-03-2019 (ΑΔΑ: 68ΜΜΩ9Ο-3ΟΕ) απόφαση
δέσμευσης πίστωσης για να καλύψουν τις ανάγκες της τρέχουσας προγραμματικής
σύμβασης η οποία λήγει στις 23/05/2019, οπότε παραμένει αδέσμευτο το ποσό τον 297.200
€.
Για να καλυφθούν οι ανάγκες της νέας προγραμματικής σύμβασης για το διάστημα από
24/05/2019 έως 31/12/2019 απαιτείται ενίσχυση του κωδικού κατά 93.400,00 € έτσι ώστε
το ποσό να φτάσει στο ύψος των 390.600,00 €.
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά με τα κάτωθι :
1. Να δεσμευτεί ότι θα ενισχύσει τον κωδικό 20.6231.001 για το έτος 2019 κατά 93.400,00
€ για την κάλυψη του κόστους διάθεσης των σύμμεικτων αστικών και προσομοιούμενων με
αυτά στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας (για το διάστημα 24/05/2019 – 31/12/2019
απαιτείται πίστωση 390.600,00 €).
2. Την έγκριση του παρατιθέμενου σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης.
3. Τον ορισμό ενός εκπροσώπου στη Κ.Ε.Π. της Π.Σ., με τον αναπληρωτή του.
4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολ. Προστασίας

Παπαδόπουλος Βασίλειος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Διάθεση των σύμμεικτων αστικών και προσομοιωμένων προς
αυτά στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον Περιφερειακό Χ.Υ.Τ.Α.
Δυτικής Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα 24/5/2019 – 31/12/2019»
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ :
1. Δήμος Βέροιας,
2. Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας («ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.»)
3. Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.)
Κεντρικής Μακεδονίας
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η σύμβαση αυτή περιέχει στη συνέχεια τα παρακάτω άρθρα :
Άρθρο 1 : Νομική βάση
Άρθρο 2 : Διάρκεια ισχύος
Άρθρο 3 : Αντικείμενο
Άρθρο 4 : Πόροι – Χρηματοδότηση – Όροι καταβολής του τιμήματος
Άρθρο 5 : Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
Άρθρο 6 : Ρήτρες
Άρθρο 7 : Κοινή Επιτροπή
Άρθρο 8 : Επίλυση διαφορών
Άρθρο 9 : Τροποποίηση της σύμβασης – Τελικές Διατάξεις

Στο Δήμο Βέροιας σήμερα … …………….. 2019 ημέρα …………………, οι παρακάτω
συμβαλλόμενοι:
1. ο Δήμος Βέροιας, ΑΦΜ: 997973841 - Δ.Ο.Υ. Βέροιας, που εδρεύει στη Βέροια και
εκπροσωπείται νόμιμα από τoν κο Βοργιαζίδη Κων/νο, Δήμαρχο, σύμφωνα με την υπ’
αριθμό …/2019 (ΑΔΑ : ………..) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, και
2. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας
Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε.», ΑΦΜ 094378229 Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, που
εδρεύει στην Κοζάνη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Λαμπρόπουλο Δημήτριο,
Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματος αυτού από τον κο Μαυρίδη
Δημοσθένη, Γενικό Διευθυντή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό …/…/2019 (ΑΔΑ : ………….)
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής

Μακεδονίας (Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας), ΑΦΜ ………. Δ.Ο.Υ. ……….., που
εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Γεράνη Μιχαήλ, Πρόεδρο
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό …/2019 (ΑΔΑ : ………….) Απόφαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής, συνάπτουν Προγραμματική Σύμβαση σύμφωνα με τους
παρακάτω όρους.

Άρθρο 1 : Νομική Βάση
- το αρ. 100 του ν. 3852/2012 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το άρ. 225 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 30, παρ. 3β, του Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής
πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 24, παρ 7 του Ν. 3613/2007
«Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,
Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών».
- Το αρ. 8, παρ 9, του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/0/ΕΚ».
- Το ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α’) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής».
- Την υπ’ αριθμό …/2019 (ΑΔΑ : …………) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, με
θέμα : «Έγκριση α) δέσμευσης του Δ.Σ. για εγγραφή στους προϋπολογισμούς του Δήμου
ετών 2018 και 2019 πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης «Διάθεση σύμμικτων αστικών
στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 24-05-2018 έως 2305-2019», β) Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας, Ανώνυμής
Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.) και Περιφερειακού
Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦοΔΣΑ
Κεντρικής Μακεδονίας), γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της
προγραμματικής σύμβασης και δ) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην
Επιτροπή Παρακολούθησης».
- Την υπ’ αριθμό …/…/2019 (ΑΔΑ : ….) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
«ΔΙΑ.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.», με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
του Δήμου Βέροιας και της «ΔΙΑ.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.», για τη διάθεση των σύμμεικτων αστικών και
προσομοιωμένων προς αυτά στερεών αποβλήτων του Δήμου στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ
Δυτικής Μακεδονίας.
- Την υπ’ αριθμό ……/2019 (ΑΔΑ : ….) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας, της ΔΙΑ.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. και του ΦοΔΣΑ
Κεντρικής Μακεδονίας, για τη διάθεση των σύμμεικτων αστικών και προσομοιωμένων προς
αυτά στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ Δυτικής

Μακεδονίας.
- Το ότι στην ΠΕ Ημαθίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δεν υπάρχει εν λειτουργία
ΧΥΤΑ.
- Το ότι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί οι
απαιτούμενες υποδομές διαχείρισης των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, σύμφωνα με τις
προβλέψεις του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας (απόφαση έγκρισης
Περιφερειακού Συμβουλίου 220/3-11-2016 και απόφαση κύρωσής της με την ΚΥΑ
58971/5144/6-12-2016, ΦΕΚ 4010/Β/14-12-2016).
- Το ότι στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις των εν λειτουργία πλησιέστερων ΧΥΤΑ στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την ευθύνη διαχείρισης των οποίων έχει ο ΦοΔΣΑ
Κεντρικής Μακεδονίας, δεν υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης των σύμμεικτων στερεών
αποβλήτων του Δήμου Βέροιας
- Το ότι η «ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.» είναι διαδημοτική επιχείρηση (αρ. 269, Ν. 3463/2006) με τη
μορφή της ανώνυμης εταιρίας και έχει συσταθεί για την οργάνωση των υπηρεσιών
διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αποτελεί τον
Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) της Δυτικής Μακεδονίας
(αρ. 30, Ν. 3535/2007) και μεταξύ των δραστηριοτήτων της είναι και η διαχείριση του
Περιφερειακού ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας.
- Το ότι στον Περιφερειακό Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας υπάρχει η φέρουσα ικανότητα για
την υποδοχή των σύμμεικτων αποβλήτων του Δήμου Βέροιας.
- Τα αναφερόμενα στην παρ. ΣΤ1 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) της υπ΄ αριθμ. 286/28-11-2016 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Μακεδονίας για την έγκριση του ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή κυρώθηκε
με την υπ΄ αριθμ. 61489/5303/19-12-2016 (ΦΕΚ 5141/Β/22-12-2016).
- Τα αναφερόμενα στην ενότητα 7.2.4.2 Προτεινόμενο Σχέδιο Διαχείρισης ΑΣΑ ΠΕ Ημαθίας
(σελ. 53 κεφ. 7), για την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΚΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εγκεκριμένης μελέτης του ΠΕΣΔΑ Κεντρικής
Μακεδονίας όπως εγκρίθηκε με την απόφαση 220/3-11-2016 Περιφερειακού Συμβουλίου και
κυρώθηκε με την ΚΥΑ 58971/5144/6-12-2016 (ΦΕΚ 4010/Β/14-12-2016).
Για την ισχύ των όρων της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης
κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον ισχύοντα Δημοτικό και Κοινοτικό
Κώδικα.

Άρθρο 2 : Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας είναι η διάθεση των σύμμεικτων αστικών και προσομοιωμένων
προς αυτά στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ Δυτικής
Μακεδονίας.
Ειδικότερα αποδεκτά θα γίνονται μόνο τα απόβλητα με κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου
Αποβλήτων (ΕΚΑ) 20 «Δημοτικά απόβλητα» (ΚΥΑ 50910/2727/2003 – Παράρτημα ΙΒ).
Η εκτιμώμενη ποσότητα των σύμμεικτων αστικών και προσομοιωμένων προς αυτά στερεών

αποβλήτων του Δήμου Βέροιας προς διάθεση στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας
χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης 5% είναι 12.000,00 τον. για την περίοδο 24/5/2019 έως
31/12/2019.

Άρθρο 3 : Διάρκεια
Η συνολική διάρκεια ισχύος της παρούσας ορίζεται από τις 24/5/2019 έως τις 31/12/2019.

Άρθρο 4 : Πόροι – Χρηματοδότηση – Όροι καταβολής του τιμήματος
Το κόστος διάθεσης των σύμμεικτων Α.Σ.Α. θα βαρύνει το Δήμο Βέροιας και το οποίο
υπολογίζεται ανά τόνο απορριμμάτων που παραδίδεται στην είσοδο του ΧΥΤΑ Δυτικής
Μακεδονίας. Η χρέωση αυτή είναι ίση με 31,00 € /τόνο, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Για την περίοδο ισχύος της παρούσης οι ποσότητες των σύμμεικτων ΑΣΑ που θα
οδηγούνται στο ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας, εκτιμώνται σε 12.600,00 τόνους
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 5%.
Το συνολικό τίμημα της παρούσας ορίζεται σε τριακόσια ενενήντα χιλιάδες εξακόσια ευρώ
(390.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (και συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος προαίρεσης 5%) και βαρύνει αποκλειστικά το Δήμο Βέροιας. Οποιαδήποτε
αλλαγή στο ΦΠΑ θα βαρύνει το Δήμο Βέροιας και θα συμπεριληφθεί στο συνολικό τίμημα
της παρούσης με κατάλληλη τροποποίηση της.
Η τιμολόγηση και η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται σε κάθε περίπτωση με τα
πραγματικά παραστατικά στοιχεία (ζυγολόγια και δελτία αποστολής) και όχι τα
προϋπολογιζόμενα. Σε περίπτωση που οι ποσότητες ξεπεράσουν σε ποσοστό του 5% της
αρχικής ποσότητας των 12.000,00 τον. (ήτοι των 12.600,00 τον. με το δικαίωμα
προαίρεσης), θα συναφθεί άλλη σύμβαση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Με τη συμπλήρωση κάθε ημερολογιακού μήνα ισχύος της παρούσης, η ΔΙΑ.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. θα
αποστέλλει (το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα) στο Δήμο τιμολόγιο παροχής
υπηρεσιών, για τη χρέωση των ποσοτήτων των απορριμμάτων που διατέθηκαν στο
Χ.Υ.Τ.Α.. Η μηνιαία ποσότητα των απορριμμάτων, θα προκύπτει από το άθροισμα των
ποσοτήτων που αναφέρονται σε καθένα από τα ζυγολόγια του μήνα αναφοράς.
Η εξόφληση της οφειλής από το Δήμο θα γίνεται μέχρι το τέλος του μήνα έκδοσης του
τιμολογίου, με κατάθεση μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύει η
ΔΙΑ.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
Με την καταβολή του τιμήματος η ΔΙΑ.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. θα υποχρεούται στην έκδοση απόδειξης
είσπραξης της οφειλής, η οποία θα αποτελεί το μοναδικό νόμιμο αποδεικτικό μέσο
εξόφλησης της οφειλής (μαζί με το επισυναπτόμενο αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης
σε τράπεζα).
Εφόσον η πληρωμή της οφειλής από το Δήμο στη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. πραγματοποιηθεί εντός
τριμήνου από την έκδοση του τιμολογίου της θα χορηγείται έκπτωση 10% με έκδοση
αντίστοιχα πιστωτικού τιμολογίου από τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. προς το Δήμο Βέροιας.

Άρθρο 5 : Δικαιώματα και υποχρεώσεις συμβαλλομένων
Η ΔΙΑ.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. αναλαμβάνει:
1. Τον έλεγχο της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και της ποσότητας των
αποβλήτων που μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. ο Δήμος και τη μη αποδοχή
εκείνων των οποίων είτε δεν είναι εφικτή την πραγματοποίηση των εργασιών διαχείρισης με
τις υπάρχουσες δυνατότητες, είτε απαγορεύεται από την κείμενη νομοθεσία. Την τήρηση
μητρώου, στο οποίο θα αναφέρονται η ποσότητα, η φύση, η προέλευση, τα φυσικά και
χημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής, ο προορισμός, η συχνότητα συλλογής,
το μέσο μεταφοράς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται απαραίτητη.
2. Την έκδοση ζυγολογίου σε κάθε όχημα μεταφοράς απορριμμάτων με προέλευση από το
Δήμο Βέροιας. Το ζυγολόγιο θα εκδίδεται αυτόματα από ζυγιστικό μηχάνημα του Χ.Υ.Τ.Α.
και θα υπογράφεται από το φύλακα/ζυγιστή του Χ.Υ.Τ.Α. και τον οδηγό του οχήματος
μεταφοράς.
3. Τη λειτουργία τεχνικά και επιστημονικά άρτια των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στους όρους των αδειών λειτουργίας τους, στους αντίστοιχους
κανονισμούς λειτουργίας και στην κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση διακοπής εν όλω ή εν
μέρει της λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. για οποιοδήποτε σπουδαίο λόγο με βάση όσα
προβλέπονται στην παρούσα, η ΔΙΑ.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. οφείλει να ενημερώνει το Δήμο άμεσα με
κάθε μέσο (τηλεομοιότυπο, τηλεφωνικά ή ταχυδρομικά), σχετικά με τις τροποποιήσεις που
οφείλουν να κάνουν στο πρόγραμμα αποκομιδής τους.
4. Την εκκαθάριση και τον προσδιορισμό του τελικού πραγματικού κόστους διάθεσης για
κάθε μήνα συνεργασίας.
5. Την τήρηση των λοιπών συμβατικών όρων της παρούσης.
Ο Δήμος Βέροιας αναλαμβάνει:
1. Τη μεταφορά των σύμμεικτων απορριμμάτων που συλλέγει, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.
2. Την διατήρηση αρχείου με τα παραστατικά στοιχεία της μεταφοράς των αποβλήτων
(έντυπα αναγνώρισης, ζυγολόγια κλπ.).
3. Την καταβολή του κόστους διάθεσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο
προηγούμενο άρθρο.
4. Την ενημέρωση του προσωπικού του Δήμου για την ευθύνη μεταφοράς των αποβλήτων
και της υποχρέωσης υπογραφής του ζυγολογίου κατά την παράδοση των απορριμμάτων
στο Χ.Υ.Τ.Α.. Το ζυγολόγιο αυτό αποτελεί το επίσημο αποδεικτικό μέσο για τις ποσότητες
που θα διαθέτει ο Δήμος και θα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους διάθεσης
κατά τον μηνιαίο απολογισμό από τη ΔΙΑ.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
5. Την τήρηση των λοιπών συμβατικών όρων της παρούσης.

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας αναλαμβάνει:
1. Την παρακολούθηση των εργασιών μεταφοράς και διάθεσης των σύμμεικτων
απορριμμάτων του Δήμου Βέροιας στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας.
2. Τον έλεγχο των στοιχείων (ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων) και την καταγραφή –
καταχώρησή τους καταλλήλως, βάσει των προβλέψεων του ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Την τήρηση των λοιπών συμβατικών όρων της παρούσης.

Άρθρο 6 : Ρήτρες
Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας σύμβασης. Η
παράβαση οπουδήποτε από τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ή η
παράβαση νόμου ή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από ένα από τα
συμβαλλόμενα μέρη δίνει το δικαίωμα στο άλλο να ζητήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.
Ειδικότερα σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης θα επιβάλλονται
συγκεκριμένες ποινικές ρήτρες ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) το μήνα.

Άρθρο 7 : Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ)
Με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας συνιστάται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
(ΚΕΠ) της Συμβάσεως, που αποτελείται από τρία (3) μέλη και ειδικότερα από ένα (1) μέλος,
με τον αναπληρωτή τους, από κάθε συμβαλλόμενο μέρος.
Έργο της ΚΕΠ είναι η εποπτεία της ορθής εφαρμογής της παρούσης και η επίλυση των
θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίησή της, με γνώμονα την προστασία του
περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
Η ΚΕΠ παρεμβαίνει και επιδιώκει την επίλυση των διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών.
Η Επιτροπή συγκαλείται στην πρώτη συνεδρίασή της σε διάστημα δέκα (10) ημερών από
την υπογραφή της παρούσης και συνεδριάζει στα γραφεία του Δήμου ή της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ.
Α.Ε..
Πρόεδρος της ΚΕΠ ορίζεται ο εκπρόσωπος της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε..

Άρθρο 8 : Επίλυση διαφορών
Συμφωνείται ότι αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από την
αθέτηση των όρων της παρούσης είναι η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7.
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά την εκτέλεση και ερμηνεία της
παρούσης και που δεν θα διευθετείται από την ΚΕΠ θα επιλύεται αποκλειστικά από τα
αρμόδια δικαστήρια Βέροιας οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας.

Άρθρο 9 : Τροποποίηση της Σύμβασης – Τελικές Διατάξεις
Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς την
έγγραφη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων Μερών. Τροποποίηση των όρων της
παρούσας με βάση οποιαδήποτε αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου επέρχεται χωρίς να
επηρεάζεται η ισχύς της παρούσης.
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 τη σύμβαση.
Ρητά συμφωνείται ότι όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση
οποιουδήποτε όρου παρέχει το δικαίωμα, ύστερα από εξώδικη πρόσκληση, της λύσης της
παρούσας σύμβασης από υπαιτιότητα της άλλης πλευράς.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα Μέρη και προς
απόδειξη αναγνώστηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφηκε σε έξι (6) αντίτυπα και έλαβε από
δύο (2) αντίτυπα ο κάθε συμβαλλόμενος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
(Ακολουθούν υπογραφές)
Για το Δήμο Βέροιας

Για τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου

Για τον Περιφερειακό Σύνδεσμο
Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας
Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου

Βοργιαζίδης Κων/νος

Λαμπρόπουλος Δημήτριος

Γεράνης Μιχαήλ

