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Αρ. απόφ. 558/2016
Περίληψη
Έγκριση α) δέσμευσης του Δ.Σ. για εγγραφή στους
προϋπολογισμούς του Δήμου ετών 2017 και 2018 πίστωσης
για την κάλυψη της δαπάνης «Διάθεση σύμμικτων αστικών
στερεών αποβλήτων του Δ. Βέροιας για το χρονικό διάστημα
από 1-1-2017 ως 23/5/2018», β) σύναψης Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας και της Ανώνυμης Εταιρείας
Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ
Α.Ε.), γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της
Προγραμματικής Σύμβασης και δ) ορισμού εκπροσώπου με
τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
Σήμερα 10 Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 6-10-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς,
10)Γ.Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12)Π.Τσαπαρόπουλος, 13)
Β.Λυκοστράτης, 14) Γ. Κάκαρης, 15)Μ. Παπαϊωάννου,
16)Σ.Ασλάνογλου, 17)Ε.Ιακωβίδου, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν.
Μαυροκεφαλίδης,
20)Α.Σιακαβάρας,
21)Θ.Τέτος,
22)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Ν. Τσιαμήτρος,
25)Ζ.Πατσίκας, 26)Γ.Γουλτίδης, 27)Ν.Μπέκης, 28)Π.Παπαδίνα,
29)Α.Αποστολόπουλος, 30)Α.Μαρκούλης.

Απόντες
Σ.Διαμάντης,
Ι.Χειμώνας,
Λ.Ακριβόπουλος,
Γ.Ορφανίδης,
Ι.Κυρατλίδης, Α. Καγκελίδης,
Ι.Παπαγιάννης,
Η.Τσιφλίδης,
Σ.Ελευθεριάδου,
Σ.Στουγιάννος,
Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Σ.Κωτσιαντής, Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος,
Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης,
Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας,
Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 556/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Αποστολόπουλος, Γ.Γουλτίδης,
Ζ.Πατσίκας.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 557/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Ν.Τσιαμήτρος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 558/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Αποστολόπουλος και αποχώρησε ο
κ.Τ.Χατζηαθανασίου.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 565/2016 απόφασης αποχώρησαν ο κ. Κ.Καραπαναγιωτίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 569/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Ν.Τσιαμήτρος, Χ.Γαϊτάνου
6) Κατά της συζήτηση του πρακτικού επί του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου,
Γ.Γουλτίδης, Ζ.Πατσίκας και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Σιδηρόπουλος, Μ.Σουμελίδης, Γ.Σοφιανίδης, Χ.Γαϊτάνου, Ν.Μωυσιάδης,
Ν.Τσιαμήτρος, Α.Μαρκούλης.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 5-10-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου καθαριότητας
Βασιλείου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με την 6030/02-08-2016 (ΦΕΚ 2850/Β’/8-9-2016) απόφαση Γενικών
Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Μακεδονίας- Θράκης και Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας, «Διαχείριση Αστικών στερεών Αποβλήτων Δήμου Βέροιας Ενιαίας Διαχειριστικής
Ενότητας (ΔΕ) ΠΕ Ημαθίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», αποφασίστηκε η παράταση
της ΚΥΑ 22158/2426/24-05-2013 (ΦΕΚ 1266/Β/24-05-2013) «Διαχείριση των αστικών στερών
αποβλήτων των Δήμων Νάουσας, Βέροιας και Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας και του Δήμου
Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», για δύο επιπλέον έτη
δηλαδή έως της 23/05/2018.
Η διάθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Βέροιας θα συνεχίσει να
γίνεται στο Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας. Τέλος χρήσης ανά τόνο του παραπάνω ΧΥΤΑ
καθορίζεται με βάση την τιμολογιακή πολιτική του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(Φο.Δ.Σ.Α.) του Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας.
Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.)
Κεντρικής Μακεδονίας που συστάθηκε με το αριθμό ΦΕΚ 1908/Β’/15-06-2012, και με το ΦΕΚ
3426/Β’/31-12-2013 ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης φορέων διαχείρισης στερεών
αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ένας εκ των οποίων είναι και ο
Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ε.Σ.Δ.Α.) Ο.Τ.Α. Νομού Ημαθίας. Σύμφωνα με
την παράγραφο 6 της παραπάνω απόφασης σημείο γ) ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας οφείλει να μεριμνήσει για
σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
Η σύμβαση που ισχύει για το έτους 2016 στο αρ. 3 προβλέπει πως «Η συνολική διάρκεια
ισχύος της παρούσας ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και έως τις 23/05/2016 οπότε και
λήγει η ισχύς της ΚΥΑ 22158/2426/24-05-2013 (ΦΕΚ 1266/Β/24-05-2013). Σε περίπτωση που
επεκταθεί η χρονική ισχύς της ανωτέρω σχετικής ΚΥΑ για το σύνολο του έτους 2016, ή ρυθμιστεί
διαφορετικά η χρονική ισχύς η σύμβαση θα ισχύει έως και τις 31/12/2016, με τη δυνατότητα
παράτασης αυτής έως την εξάντληση της διαθέσιμης πίστωσης, μετά από σχετική απόφαση των
συμβαλλομένων Μερών», οπότε για το έτος 2016 η υπάρχουσα σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει.
Για το χρονικό διάστημα 01/01/2017 έως 23/05/2018 θα πρέπει να ακολουθεί η ίδια
διαδικασία που εφαρμόστηκε και τα προηγούμενα έτη για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης.
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα έτη πρόκειται να επαναληφθεί και για
το παραπάνω διάστημα, αντικείμενο της σύμβασης εξακολουθεί και είναι η διάθεση των
σύμμεικτων αστικών και προσομοιωμένων με αυτά, στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας
στον περιφερειακό Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας.
Η συνεργασία με την ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. θα γίνει στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις αυτής που είναι σε ισχύ.
Η νέα σύμβαση σύμφωνα με την παρ. 3 της απόφασης των Γενικών Γραμματέων των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει και έναν αυτόματο μηχανισμό
ανανέωσης ώστε η σύμβαση να ισχύσει έως τις 23/05/2018.
Με το αρ. πρωτ. οικ 33925/14-09-2016 έγγραφο μας ζητήθηκε από το Φο. Δ.Σ.Α. του
ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. ο καθορισμός του τέλους χρήσης για το χρονικό
διάστημα από 01/01/2017 έως τις 23/05/2018.
Για το σκοπό αυτό η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. έλαβε την με αριθμό 3/210/21-9-2016 (ΑΔΑ :
67Ε5ΟΞΦ4-ΧΗΤ) απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου την οποία μας κοινοποίησε με το
αρ. πρωτ. 942/30-09-2016 έγγραφο της.
Το τέλος χρήσης Χ.Υ.Τ.Α. καθορίστηκε στο ποσό των 31,00 € με ΦΠΑ 24,00 %,
αυξημένο κατά 2 € σε σχέση με αυτό του τρέχοντος έτους που είχε οριστεί στα 29,00 € με ΦΠΑ
24%.
Το κόστος διάθεσης των 31,00 € δύναται να μειωθεί με την προϋπόθεση ότι η πληρωμή
της οφειλής από το Δήμο γίνει μέσα στο μήνα έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου. Στη
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περίπτωση αυτή από τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. θα υπάρξει έκπτωση 10%, ενώ αν η πληρωμή γίνει
εντός τριμήνου θα υπάρξει έκπτωση 5%.
Για την περίοδο 01/01/2017 έως 23/05/2018 εκτιμάται πως θα διατεθούν 26.500 tn
αστικών στερών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 5%.
Το συνολικό τίμημα της Προγραμματικής Σύμβασης υπολογίζεται σε 821.500,00 €,
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 662.500,00 € και υπερβαίνει τις
500.000,00 € που είναι το όριο ελέγχου νομιμότητας από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Επομένως για την υπογραφής της απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος από το Κλιμάκιο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γεγονός που θα απαιτήσει ικανό χρόνο, για την έγκριση της
υπογραφής της.
Στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου που βρίσκεται αναρτημένο στο Παρατηρητήριο του
Υπουργείου προβλέφθηκε για τη διάθεση των αποβλήτων (Κ.Α. 20.6231.001) το ποσό των
550.000,00 € καθώς το έγγραφο της ΔΙΑΔΥΜΑ δεν μας είχε κοινοποιηθεί (αρ. πρωτ.
εισερχομένου 36944/03-10-2016). Επομένως απαιτείται η αύξηση του προϋπολογισμού του
συγκεκριμένου κωδικού για το έτος 2017 κατά 54.500,00 € και για το έτος 2018 να προβλεφθεί
πίστωση 217.000,00 €, ώστε να καλυφθεί το ποσό των 821.500,00 € της προγραμματικής
σύμβασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά με τα κάτωθι :
1. Να δεσμευτεί ότι κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού των ετών 2017 και 2018 θα
περιλάβει συνολική πίστωση ύψους 821.500,00 € για την κάλυψη του κόστους διάθεσης των
σύμμεικτων αστικών και προσομοιούμενων με αυτά στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας (για
το έτος 2017 συνολική πίστωση 604.500,00 € και για το έτος 2018 πίστωση 217.000,00 €).
2. Την έγκριση του παρατιθέμενου σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης.
3. Τον ορισμό δύο εκπροσώπων στη Κ.Ε.Π. της Π.Σ., με τους αναπληρωτές τους.
4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μαρκούλης: Το ζήτημα μας έχει απασχολήσει υπό την έννοια της διαμόρφωσης μιας
ενιαίας γραμμής, βέβαια δεν είναι ζήτημα που αφορά αποκλειστικά τον Δήμο, είναι ευρύτερο
ζήτημα σε επίπεδο Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας και της Π.Ε. Ημαθίας, διότι υπάρχει μια
πανσπερμία απόψεων για τη διαχείριση των απορριμμάτων από τους Δήμους. Άλλο κάνει η
Αλεξάνδρεια, άλλο η Νάουσα κι άλλο η Βέροια.
Νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά το ζήτημα κι η Περιφέρεια
Κ.Μακεδονίας πρέπει να το βάλει ως κεντρικό το ζήτημα, αλλά κι εμείς πρέπει να διεκδικήσουμε
από την Περιφέρεια την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος, διότι προφανώς θα προκύπτουν και
διαφορετικά κόστη από τη διαχείριση των απορριμμάτων από έναν φορέα που θα λειτουργεί στην
Ημαθία.
Εμείς ως παράταξη έχουμε εκφραστεί κατά της λειτουργίας ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ στη Θέση 12,
αλλά επιμόνως ζητούμε (βέβαια πλέον συζητούμε για νέες τεχνολογίες) και νομίζω ότι είναι
κυρίαρχο το ζήτημα της ενασχόλησης της Π.Ε. Ημαθίας και της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας για
την εξ ολοκλήρου επίλυση του ζητήματος.
Παπαδόπουλος: Η δέσμευση του Δ.Σ. αφορά εγγραφή στους προϋπολογισμούς του Δήμου
ετών 2017 και 2018 πιστώσεων για τη διάθεση των απορριμμάτων για το χρονικό διάστημα από
1-1-2017 ως 23/5/2018, οπότε και λήγει η ΚΥΑ που εκδόθηκε για τη μεταφορά των
απορριμμάτων.
Θα ήθελα να πω στον κ.Μαρκούλη ότι η διαχείριση των απορριμμάτων είναι αντικείμενο
του ΦΟΔΣΑ Κ.Μακεδονίας και τα έργα που έχουν γίνει στην Κ.Μακεδονία είναι αρκετά για να
καλύψουν όλη τη διαχείριση των απορριμμάτων, όμως αυτή τη στιγμή για εμάς η καλύτερη και
συμφερότερη λύση είναι η συνεργασία με την ΔΙΑΔΥΜΑ.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προχωρούν τα έργα στην Κ.Μακεδονία όσον αφορά τη
διαχείριση των απορριμμάτων κι όχι την ταφή τους σε έναν ΧΥΤΑ. ΧΥΤΥ θα γίνουν όταν θα
υπάρξει διαχείριση των απορριμμάτων και μετά. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται διαχείριση των
απορριμμάτων πουθενά στην Ελλάδα σε σοβαρό επίπεδο, δηλ. η πλήρης ανάκτηση της ενέργειας
και των πόρων που μπορούμε να πάρουμε από τα απορρίμματα.
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Δήμαρχος: Προτείνω να συμμετέχουν ως εκπρόσωποι στην Επιτροπή Παρακολούθησης οι
δημοτικοί σύμβουλοι Βασίλειος Παπαδόπουλος και Αθανάσιος Σιδηρόπουλος, με αναπληρωτές
τους Διονύσιο Κουλουριώτη και Δημήτριο Τραπεζανλή.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου καθαριότητας Βασιλείου
Παπαδόπουλου και την πρόταση του Δημάρχου;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Κ.Καραπαναγιωτίδης
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 5-10-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου καθαριότητας Βασιλείου
Παπαδόπουλου.
2.- Την πρόταση του Δημάρχου.
3.- Την υπ’ αριθ. 3/2016 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
4.- Την με αρ. πρωτ. 6030/2-8-2016 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜακεδονίαςΘράκης και Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
5.- Το με αρ. πρωτ. Οικ.33925/14-9-2016 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος-ΚαθαριότηταςΠολιτικής Προστασίας.
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
7.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 96 του
Ν.3463/2006 και της ΚΥΑ 22158/2426/24-5-2013.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Δεσμεύεται για την εγγραφή στους προϋπολογισμούς του Δήμου Βέροιας και στον
Κ.Α. 20.6231.001 ετών 2017 και 2018 πίστωσης συνολικού ποσού €821.500,00 (ήτοι 604.500€
για το έτος 2017 + 217.000€ για το έτος 2018 = 821.500€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και
του δικαιώματος προαίρεσης, καθώς και για τη διάθεση αυτής, για την διάθεση σύμμικτων
αστικών στερεών αποβλήτων του Δ. Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 ως
23/5/2018.
Β) Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της
Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.), ώστε
να καταστεί δυνατή η διάθεση των σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας
έως τις 23-5-2018 (οπότε και λήγει η ισχύς της ΚΥΑ 22158/2426/24-05-2013 [ΦΕΚ 1266/Β/2405-2013], η οποία έχει ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Διάθεση των σύμμεικτων αστικών και προσομοιωμένων προς αυτά
στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον Περιφερειακό Χ.Υ.Τ.Α.
Δυτικής Μακεδονίας από τις 01/01/2017 έως 23/05/2018»
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ :
1. Δήμος Βέροιας,
2. Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας («ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ.
Α.Ε.»)
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
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Στον Δήμο Βέροιας σήμερα …… ………. …….. ημέρα ………….., οι παρακάτω
συμβαλλόμενοι:
1. ο Δήμος Βέροιας, ΑΦΜ: 997973841 - Δ.Ο.Υ. Βέροιας, που εδρεύει στη Βέροια και
εκπροσωπείται νόμιμα από τoν …………………, …………….., σύμφωνα με την υπ’ αριθμό
………… 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 …………………..,
…………………… και σε περίπτωση κωλύματος αυτού από τον ……………………………..
………………, σύμφωνα με την υπ’
αριθμό ………………………….. Απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου,
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 ΚΥΑ 22158/2426/24-05-2013 (ΦΕΚ 1266/Β/24-05-2013) «Διαχείριση των αστικών
στερών αποβλήτων των Δήμων Νάουσας, Βέροιας και Αλεξάνδρειας Π.Ε. Ημαθίας και του Δήμου
Αριστοτέλη Π.Ε. Χαλκιδικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
- Την 6030/02-08-2016 (ΦΕΚ 2850/Β’/8-9-2016) απόφαση Γενικών Γραμματέων
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Μακεδονίας- Θράκης και Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας,
«Διαχείριση Αστικών στερεών Αποβλήτων Δήμου Βέροιας Ενιαίας Διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ)
ΠΕ Ημαθίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
- Την υπ’ αριθμό 3/210/21-09-2016 (ΑΔΑ : 67Ε5ΟΞΦ4-ΧΗΤ) Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της «ΔΙΑ.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.» «Καθορισμός τέλους διάθεσης σύμμεικτων απορριμμάτων
Δήμου Βέροιας στο ΧΥΤΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μετά την υπογραφή της με αριθμό
6030/02-08-2016 (ΦΕΚ 2850/08-09-2016) Απόφασης των Γενικών Γραμματέων των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και Μακεδονίας –Θράκης ».
- Την υπ’ αριθμό …./2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, με θέμα :
«Έγκριση α) δέσμευσης του Δ.Σ. για εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου πίστωσης για την
κάλυψη της δαπάνης «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας για
το χρονικό διάστημα από 01-01-2017 έως 23-05-2018», β) Σύναψη προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ Δήμου Βέροιας, και ΔΙΑΔΥΜΑ, γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της
προγραμματικής σύμβασης και δ) ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή
παρακολούθησης».
- Την υπ’ αριθμό ………. 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.
- 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
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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 Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής
Μακεδονίας.
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 Χ.Υ.Τ.Α. 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).
Άρθρο 3: Διάρκεια
Η συνολική διάρκεια ισχύος της παρούσας ορίζεται από τις 01/01/2017 έως τις 23/05/2018
οπότε και λήγει η ισχύς της ΚΥΑ 22158/2426/24-05-2013 (ΦΕΚ 1266/Β/24-05-2013) όπως
παρατάθηκε με την 6030/02-08-2016 (ΦΕΚ 2850/Β’/8-9-2016) απόφαση Γενικών Γραμματέων
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Μακεδονίας- Θράκης και Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας,
«Διαχείριση Αστικών στερεών Αποβλήτων Δήμου Βέροιας Ενιαίας Διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ)
ΠΕ Ημαθίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
Άρθρο 4: Πόροι – Χρηματοδότηση – Όροι καταβολής του τιμήματος
Το κόστος διάθεσης των Α.Σ.Α. θα βαρύνει το Δήμο Βέροιας και το οποίο υπολογίζεται
ανά τόνο απορριμμάτων που παραδίδεται στην είσοδο του ΧΥΤΑ. Η χρέωση αυτή είναι ίση με
31,00 € /τόνο, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, όπως αναφέρεται στην με αριθμό 3/210/21-092016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
Για την περίοδο ισχύος της παρούσης οι ποσότητες των απορριμμάτων που θα οδηγούνται
στο Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας εκτιμώνται σε 26.500 τόνους συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος προαίρεσης 5%.
Το συνολικό τίμημα της παρούσας ορίζεται σε οκτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια
ευρώ (821.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 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, 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 πραγματοποιηθεί εντός του μήνα έκδοσης
του πιστωτικού τιμολογίου της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. θα χορηγείται έκπτωση 10% και εφόσον η
πληρωμή γίνεται εντός τριμήνου θα δίνεται έκπτωση 5%.
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
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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 [παρ. 5 β), γ) της 6030/02-082016 (ΦΕΚ 2850/Β’/8-9-2016) απόφασης Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Μακεδονίας- Θράκης και Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, «Διαχείριση Αστικών στερεών
Αποβλήτων Δήμου Βέροιας Ενιαίας Διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ) ΠΕ Ημαθίας Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας»].
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 Χ.Υ.Τ.Α.
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.) σύμφωνα με την παρ. 4, δ) της 6030/02-08-2016 (ΦΕΚ
2850/Β’/8-9-2016) απόφασης των Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Μακεδονίας- Θράκης και Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, «Διαχείριση Αστικών στερεών
Αποβλήτων Δήμου Βέροιας Ενιαίας Διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ) ΠΕ Ημαθίας Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας»
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.
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 δύο
(2) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, από το Δήμο Βέροιας, ένα (1) μέλος, με τον αναπληρωτή
του, από τη «ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.».
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.
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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 τέσσερα (4) αντίτυπα και έλαβε
από δύο (2) αντίτυπα ο κάθε συμβαλλόμενος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
(Ακολουθούν υπογραφές)
Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κ.Α. 20.6231.001 του
προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας ύψους: 1) 604.500,00€ για το έτος 2017 και 2) 217.000€ για
το έτος 2018.
Γ) Ορίζει ως εκπροσώπους του Δήμου Βέροιας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
του άρθρου 7 της παραπάνω σύμβασης τους δημοτικούς συμβούλους Βασίλειο Παπαδόπουλο και
Αθανάσιο Σιδηρόπουλο, με αναπληρωτές
τους Διονύσιο Κουλουριώτη και Δημήτριο
Τραπεζανλή.
Δ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για την υπογραφή της
παραπάνω σύμβασης.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 558 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Σ.
Ι.
Ι.

Θ.

Κορωνάς

Γ.
Ν.
Π.
Β.
Γ.
Μ.
Σ.
Ε.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Κ.
Μ.
Ν.
Ζ.
Γ.
Ν.
Π.
Α.

Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ασλάνογλου
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Γουλτίδης
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κωτσιαντής
Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 12-10-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

