ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 12/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 305/2010
Περίληψη
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην προγραμματική
σύμβαση μεταξύ των Δήμων Ν. Ημαθίας & του Ενιαίου
Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων για την εφαρμογή
προγράμματος ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας.
Σήμερα 10 Μαϊου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 6-5-2010 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
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Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

Σ.

Aπόντες
Παναγιωτίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Ε. Σοφιανίδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Γ.
Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 294/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ.. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 295/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 297/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 300/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 301/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Γ. Μιχαηλίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 303/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Α. Δελαβερίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 305/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 312/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ.
Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 329/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 23-4-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Στην υπηρεσία μας κοινοποιήθηκε το αρ. 235/20-4-2010 έγγραφο του Ενιαίου
Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ο.Τ.Α. Ν.Ημαθίας, με το οποίο μας
ενημερώνουν ότι στις 31-12-2009 έληξε η Προγραμματική Σύμβαση «Εφαρμογή
Προγράμματος Ανακύκλωσης στο Ν.Ημαθίας», που είχαν υπογράψει οι Δήμοι του
Νομού Ημθίας και οι δύο Δημοτικές Επιχχειρήσεις (ΕΔΑΝΑΛ και ΔΕΑΦΠ) με τον
ΕΣΔΑ ΟΤΑ Ν.Ημαθίας.
Για τη συνέχεια υλοποίησης του προγράμματος (μέχρι 31-12-2010) πρέπει να
υπογραφεί νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΕΣΔΑ και των Δήμων του
Νομού.
Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’
αποφασίσει σχετικά και να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας για την
υπογραφή και την παρακολούθηση της νέας σύμβασης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Προτείνω ως εκπρόσωπο του Δήμου στην επιτροπή
παρακολούθησης της σύμβασης τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Μ. Σουμελίδη.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 23-4-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Το αριθ. 235/20-4-2010 έγγραφο του Ε.Σ.Δ.Α.
3.- Την αριθ. 194/2008 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η υπογραφή της
παραπάνω σύμβασης με χρονική διάρκεια μέχρι τις 31-12-2009.
4.- Το συνημμένο σχέδιο νέας προγραμματικής σύμβασης.
5.- Την ανάγκη υπογραφής της παραπάνω νέας σύμβασης για τη συνέχιση της
υλοποίησης στο Νομό Ημαθίας του Προγράμματος Ανακύκλωσης υλικών
συσκευασίας.
6.- Την πρόταση της Δημάρχου.
7.- Τα διατάξεις των άρθρων 93, 225& 270 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) καθώς και
αυτές του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 2738/99 με τα οποίες αντικαθίσταται το αρ. 35
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στην προγραμματική σύμβαση
μεταξύ: 1)Των Δήμων Βέροιας, Νάουσας, Αλεξάνδρειας, Ανθεμίων, Αντιγονιδών,
Απ. Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά, Ειρηνούπολης, Μακεδονίδος, Μελίκης, Πλατέος και
2)Του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ε.Σ.Δ.Α.) Ο.Τ.Α. Ν.
Ημαθίας για την εφαρμογή Προγράμματος Ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας, η
οποία έχει ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
«Εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης στο Νομό Ημαθίας»
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:
Α) O Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων ΟΤΑ Ν Ημαθίας (ΕΣΔΑ)
Β) Οι Δήμοι του Νομού Ημαθίας
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δήμος Ανθεμίων
Δήμος Αντιγονιδών
Δήμος Απ. Παύλου

Δήμος Βεργίνας
Δήμος Βέροιας
Δήμος Δοβρά
Δήμος Ειρηνούπολης
Δήμος Μακεδονίδος
Δήμος Μελίκης
Δήμος Νάουσας
Δήμος Πλατέως
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Η σύμβαση αυτή περιέχει τα παρακάτω άρθρα:
Προοίμιο
Άρθρο 1
Άρθρο 2
Άρθρο 3
Άρθρο 4
Άρθρο 5
Άρθρο 6
Άρθρο 7
Άρθρο 8
Άρθρο 9
Άρθρο 10
Άρθρο 11
Άρθρο 12

: Αντικείμενο της Σύμβασης
: Σκοπός και περιεχόμενο της σύμβασης
: Ύψος και κατανομή του προϋπολογισμού του έργου
Καταβολή αμοιβής
: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών
: Χρονοδιάγραμμα – μεθοδολογία υλοποίησης του έργου
: Πόροι
: Διάρκεια της σύμβασης
: Παρακολούθηση της Σύμβασης
: Ρήτρες
: Γενικοί όροι της σύμβασης
: Λύση της σύμβασης
: Τελικές διατάξεις
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

«Εφαρμογή Προγράμματος Ανακύκλωσης στο Νομό Ημαθίας»
Στη Βέροια σήμερα , ………………… , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
Α. Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) ΟΤΑ Ν. Ημαθίας
που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο , κ. Παπαποστόλου Νικόλαο ,
Δήμαρχο Βεργίνας.
Β. Οι Δήμοι του Νομού Ημαθίας :
Ο
Δήμος
Αλεξάνδρειας
που
εκπροσωπείται
νόμιμα
…………………………………,
………………………………………………
Ο
Δήμος
Ανθεμίων
που
εκπροσωπείται
νόμιμα
…………………………………,
………………………………………………
Ο
Δήμος
Αντιγονιδών
που
εκπροσωπείται
νόμιμα
…………………………………,
………………………………………………
Ο
Δήμος
Απ.
Παύλου
που
εκπροσωπείται
νόμιμα
…………………………………,
………………………………………………

από
τον
(ιδιότητα)
από
τον
(ιδιότητα)
από
τον
(ιδιότητα)
από
τον
(ιδιότητα)

Ο
Δήμος
Βεργίνας
που
εκπροσωπείται
νόμιμα
από
τον
…………………………………,
(ιδιότητα)
………………………………………………
Ο
Δήμος
Βέροιας
που
εκπροσωπείται
νόμιμα
από
τον
…………………………………,
(ιδιότητα)
………………………………………………
Ο Δήμος Δοβρά που εκπροσωπείται νόμιμα από τον …………………………………,
(ιδιότητα) ………………………………………………
Ο
Δήμος
Ειρηνούπολης
που
εκπροσωπείται
νόμιμα
από
τον
…………………………………,
(ιδιότητα)
………………………………………………
Ο
Δήμος
Μακεδονίδος
που
εκπροσωπείται
νόμιμα
από
τον
…………………………………,
(ιδιότητα)
………………………………………………
Ο
Δήμος
Μελίκης
που
εκπροσωπείται
νόμιμα
από
τον
…………………………………,
(ιδιότητα)
……………………………………………….
Ο
Δήμος
Νάουσας
που
εκπροσωπείται
νόμιμα
από
τον
…………………………………,
(ιδιότητα)
……………………………………………….
Ο
Δήμος
Πλατέος
που
εκπροσωπείται
νόμιμα
από
τον
…………………………………,
(ιδιότητα)
……………………………………………… .
συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:
Προοίμιο
Α) O ΕΣΔΑ ΟΤΑ Ν. Ημαθίας και οι Δήμοι του Νομού Ημαθίας στη κατεύθυνση
αντιμετώπισης , του οξύτατου προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Νομός με τη
διάθεση των οικιακών απορριμμάτων , της συνεχιζόμενης περιβαλλοντικής
υποβάθμισης περιοχών, από τον τρόπο διάθεσής τους και προκειμένου να
εναρμονιστεί η διαχείριση των απορριμμάτων με τις διατάξεις της Ελληνικής
Νομοθεσίας και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης , προχώρησαν από το έτος
2005 στην εφαρμογή Προγράμματος Ανακύκλωσης Υλικών Συσκευασίας, σε
συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) ΑΕ.
Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας η ΕΕΑΑ έχει παραχωρήσει δωρεάν στον ΕΣΔΑ ,
μέχρι σήμερα , τον απαιτούμενο εξοπλισμό και συγκεκριμένα :
 για την προσωρινή αποθήκευση των ανακυκλώσιμων συσκευασιών αρχικά
1.787 κάδους συλλογής , χωρητικότητας 1.100 lt , και
 για την συλλογή & μεταφορά των ανακυκλώσιμων συσκευασιών πέντε (5)
απορριμματοφόρα οχήματα.
Επίσης η ΕΕΑΑ έχει αναλάβει να καλύψει το κόστος λειτουργίας του Κέντρου
διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ),
Ο ΕΣΔΑ ΟΤΑ Ν. Ημαθίας έχει αναλάβει :
 να καλύψει το κόστος συλλογής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών
από την πηγή στο ΚΔΑΥ .
Οι Δήμοι του Νομού έχουν αναλάβει
 την οργάνωση τοποθέτησης των κάδων ανακύκλωσης σε κατάλληλα σημεία
στους οικισμούς τους και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Ειδικά οι Δήμοι Βέροιας , Νάουσας και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις ΔΕΑΦΠ του
Δήμου Μελίκης (που αντικαταστάθηκε από τον Δήμο Μελίκης το Μάιο 2009 , λόγω
διάλυσής της) & η ΕΔΑΝΑΛ του Δήμου Αλεξάνδρειας, κατά τις προηγούμενες

Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ του ΕΣΔΑ και των Δήμων , είχαν αναλάβει , ως
φορείς των Ενοτήτων , να διαθέσουν το αναγκαίο προσωπικό (Οδηγό και δύο
εργάτες) , ο κάθε φορέας , για τη συλλογή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων
απορριμμάτων.
Β) Για την συνέχιση λειτουργίας του Προγράμματος Ανακύκλωσης (λόγω λήξης της
προηγούμενης Προγραμματικής Σύμβασης στις 31/12/2009) και την επίτευξη των
στόχων αυτού απαιτείται η συντονισμένη δράση του ΕΣΔΑ ΟΤΑ Ν. Ημαθίας και
των Δήμων του Νομού Ημαθίας , που θα αναλάβουν με την παρούσα Προγραματική
Σύμβαση , την υλοποίηση της αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων από την
πηγή (οικισμούς του Νομού) στο χώρο μεταφόρτωσής τους (παραπλεύρως ΧΑΔΑ
Μετοχίου) για την μεταφορά τους στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας.
Στην κατεύθυνση αυτή υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση με βάση :
Το άρθρο 11 του Ν. 1416/84 (Φ.Ε.Κ. 18 Α΄/21-2-84)
Το άρθρο 1 του Ν. 1832/89 (Φ.Ε.Κ. 54 Α΄/89)
Το άρθρο 51 παρ. 1 β του Ν. 1892/90 (Φ.Ε.Κ. 101 Α΄/31-7-1990)
Το άρθρο 19 παρ. 7 του Ν. 2344/95 (Φ.Ε.Κ. 212 Α΄/95)
Το άρθρο 12 του Π.Δ. 30/96 (Φ.Ε.Κ. 21 Α΄/2-2-96)
Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Π.Δ. 410/1995 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 25 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180Α).
Τις διατάξεις του άρθρου 867 του Κ. Πολ. Δικ.
Την υπ’ αριθμό 32 Εγκύκλιο που μας κοινοποιήθηκε με το υπ. αριθμ.
37287/1.11.99 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ/Γεν. Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης/Δ/νση
Οικονομικών ΟΤΑ/Τμήμα Φορολογικό ,
η οποία περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους στοιχεία.
Άρθρο 1

Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών
συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας στους Δήμους του Νομού
Ημαθίας , η μεταφορά τους στο χώρο μεταφόρτωσής τους που λειτουργεί στη
περιοχή Μετοχίου (παραπλεύρως ΧΑΔΑ Μετοχίου) και από εκεί η μεταφορά τους
με containers στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας.
Άρθρο 2

Σκοπός και περιεχόμενο της Σύμβασης
Εφαρμογή Προγράμματος Ανακύκλωσης στο Νομό Ημαθίας

Ο ΕΣΔΑ σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης (EEAA) ΑΕ
υλοποιεί στο Νομό Ημαθίας Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Υλικών Συσκευασίας (γυαλί,
πλαστικά, αλουμίνιο, χαρτί συσκευασίας) » , οι όροι της οποίας περιλαμβάνονται αναλυτικά
στην από 27/7/2005 Σύμβαση η οποία υπογράφηκε μεταξύ του ΕΣΔΑ και της ΕΕΑΑ
ΑΕ.
Οι Δήμοι του Νομού Ημαθίας σε συνεργασία με τον ΕΣΔΑ ΟΤΑ Ν. Ημαθίας ,
αναλαμβάνουν την αποκομιδή των συγκεκριμένων απορριμμάτων των μπλε κάδων
(γυαλί, πλαστικά αλουμίνιο, χαρτί συσκευασίας) και την μεταφορά τους στο χώρο
μεταφόρτωσής τους που λειτουργεί στη περιοχή Μετοχίου , επιβαρυνόμενοι το
λειτουργικό κόστος της αποκομιδής και της μεταφοράς (οδηγός και εργάτες
απορριμματοφόρου , καύσιμα , ασφάλιση και συντήρηση οχημάτων).

Η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των κατοίκων θα γίνεται κατά περιόδους με
συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης , του ΕΣΔΑ και των Δήμων.
Άρθρο 3 Ύψος και κατανομή του προϋπ/σμού του έργου - Καταβολή αμοιβής
Το συνολικό κόστος των εργασιών που θα εκτελεστούν κατά το χρόνο ισχύος της
σύμβασης και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν
εξήντα χιλιάδων Ευρώ (160.000,00 €) και θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του
ΕΣΔΑ και την οικονομική ενίσχυση της ΕΕΑΑ προς τον ΕΣΔΑ.
Περιλαμβάνει τη δαπάνη συντήρησης , ασφάλισης των απορριμματοφόρων
οχημάτων, των καυσίμων για την κίνησή τους και τη δαπάνη για την πληρωμή του
προσωπικού καθώς και τυχόν δαπάνες Φ.Π.Α. .
Συγκεκριμένα το κόστος του προγράμματος ανά Ενότητα προϋπολογίζεται σε 40.000
€ έως τις 31-12-2010.
- Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται προς τους φορείς κάθε Ενότητας , που θα
αναλάβουν τη συλλογή και μεταφορά των υλικών , σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, που
θα καταβάλλονται στο τέλος κάθε τετραμήνου .
- Η κάθε δόση θα καταβάλλεται μετά από έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης η
οποία και θα πιστοποιεί τη σωστή υλοποίηση της σύμβασης
Άρθρο 4 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.
O Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) ΟΤΑ Ν Ημαθίας
αναλαμβάνει:
α) να υποστηρίξει τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη στα πλαίσια αυτού του έργου
παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση , διαθέτοντας πέντε (5) απορριμματοφόρα
οχήματα εκ των οποίων δύο (2) στη 1η Ενότητα και από ένα (1) απορριμματοφόρο
όχημα στη 2η , 3η & 4η Ενότητα αντίστοιχα ,
β) να εποπτεύει και να συντονίζει τις ενέργειες που στόχο έχουν την εκτέλεση των
όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, ώστε το αποτέλεσμα να στηρίζει τους
γενικότερους στόχους για το περιβάλλον της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ,
γ) να διαθέσει το ποσό των 160.000,00 € για τη χρηματοδότηση του όλου έργου , το
οποίο θα προέρχεται από τα τακτικά έσοδά του και την οικονομική ενίσχυση της
ΕΕΑΑ ΑΕ ,
ε) να συγκεντρώνει στοιχεία από τους φορείς αποκομιδής και μεταφοράς των
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων που αφορούν τη συχνότητας αποκομιδής καθώς και
το ύψος της δαπάνης που προκαλείται για τα καύσιμα και τη συντήρηση των
οχημάτων , και
στ) να διαθέτει τα ανακυκλώσιμα υλικά που συλλέγονται στο Κέντρο Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Νεοχωρούδας (ή Ημαθίας εφόσον αυτό
κατασκευαστεί).

Οι Δήμοι του Νομού Ημαθίας , Βέροιας , Νάουσας, Αλεξάνδρειας και Μελίκης
αναλαμβάνουν:
α) να παράσχουν κάθε δυνατή υποστήριξη στα άλλα συμβαλλόμενα μέρη
προκειμένου να διευκολυνθεί η εύρυθμη υλοποίηση του προγράμματος , και
συγκεκριμένα να διαθέσουν το απαιτούμενο προσωπικό (έναν οδηγό και δύο εργάτες
) , σε κάθε ένα απορριμματοφόρο όχημα για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων
απορριμμάτων και τη μεταφορά τους στο χώρο μεταφόρτωσής τους (περιοχή
Μετοχίου) ,
β) να συνεργαστούν με τον ΕΣΔΑ ΟΤΑ Ν. Ημαθίας και με την ΕΕΑΑ προκειμένου
να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο ζήτημα της ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών , και
γ) να ενημερώνουν τον ΕΣΔΑ ΟΤΑ Ν.Ημαθίας στο τέλος κάθε μήνα για τη
συχνότητα αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων κατά περιοχή , καθώς και
για το ύψος της δαπάνης των καυσίμων και της συντήρησης των οχημάτων
μεταφοράς , παραδίνοντας στον ΕΣΔΑ συμπληρωμένο έντυπο.
Οι Δήμοι του Νομού Ημαθίας , Ανθεμίων, Αντιγονιδών, Απ. Παύλου, Βεργίνας,
Δοβρά, Ειρηνούπολης, Μακεδονίδος, και Πλατέoς , αναλαμβάνουν:
α) να παράσχουν κάθε δυνατή υποστήριξη στα άλλα συμβαλλόμενα μέρη
προκειμένου να διευκολυνθεί η εύρυθμη υλοποίηση του προγράμματος και
συγκεκριμένα την κατανομή των κάδων ανακύκλωσης στου οικισμούς τους και την
οργάνωση των δρομολογίων συλλογής τους , και
β) να συνεργαστούν με τον ΕΣΔΑ ΟΤΑ Ν. Ημαθίας και με την ΕΕΑΑ προκειμένου
να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο ζήτημα της ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών.
Άρθρο 5 Χρονοδιάγραμμα – μεθοδολογία υλοποίησης του έργου.
Για την εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας με
διαλογή στην πηγή,
1. ο Νομός Ημαθίας διαιρείται σε τέσσερις (4) ενότητες , με κριτήρια κύρια
πληθυσμιακά και γεωγραφικά ενώ δευτερευόντως συνυπολογίζεται και ο αριθμός των
οικισμών που θα εξυπηρετούνται.
2. Σε κάθε ενότητα ορίζεται σαν φορέας για τη αποκομιδή και μεταφορά των υλικών
στο χώρο μεταφόρτωσης (περιοχή Μετοχίου) , όπως φαίνεται και στον παρακάτω
πίνακα.
Ενότητα
Φορέας Διαχείρισης
1η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
2η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
3η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ

Εξυπηρετούμενοι
Δήμοι
Βέροιας
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός
Δημοτ. Διαμ/των
11
11

Πληθυσμός

Νάουσας
Ανθεμίων
Δοβρά
Ειρηνούπολης
ΣΥΝΟΛΟ
Αλεξάνδρειας
Πλατέος

5
6
5
3
19
6
8

22.288
8.147
5.154
4.006
39.595
19.283
11.128

47.411
47.411

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

14

4η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ

Αντιγονιδών
Αποστόλου Παύλου
Βεργίνας
Μελίκης
Μακεδονίδος
ΣΥΝΟΛΟ

6
5
4
5
4
24

5.360
35.711
5.360
8.579
2.478
7.438
2.346
26.201

- Για την συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων θα χρησιμοποιηθούν πέντε (5)
απορριμματοφόρα οχήματα εκ των οποίων δύο στην 1η Ενότητα , Δήμο Βέροιας και
από ένα (1) στη 2η , 3η και 4η Ενότητα , Δήμο Νάουσας , Αλεξάνδρειας και Μελίκης
αντίστοιχα , τα οποία έχουν χορηγηθεί δωρεάν στον ΕΣΔΑ από την ΕΕΑΑ.
- Για τη συλλογή των υλικών που προορίζονται για ανακύκλωση, υπάρχουν
τοποθετημένοι κάδοι συλλογής , σε όλους τους Δήμους του Νομού , οι οποίοι επίσης
έχουν χορηγηθεί δωρεάν από την ΕΕΑΑ. Οι κάδοι αυτοί είναι ειδικά
κατασκευασμένοι για τη συλλογή υλικών συσκευασίας και προτείνεται η
χρησιμοποίησή τους προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ποσότητα των άχρηστων (μη
ανακυκλώσιμων) υλικών που θα καταλήγουν στο Κέντρο Διαλογής.
- Τα συλλεγμένα απορρίμματα θα μεταφέρονται αρχικά στο χώρο μεταφόρτωσης
των υλικών (περιοχή Μετοχίου) και στη συνέχεια θα μεταφέρονται με containers στο
ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας. Η συχνότητα με την οποία θα γίνεται η μεταφορά εξαρτάται
από την ποσότητα των υλικών που θα συγκεντρώνεται.
- Για την υλοποίηση του προγράμματος σε κάθε ενότητα θα αναλάβει ένας Δήμος
(όπως φαίνεται στον πίνακα) τη λειτουργία του/των απορριμματοφόρων που θα
καλύπτουν τις ανάγκες της συγκεκριμένης ενότητας, δηλαδή τη διάθεση του
προσωπικού , τα καύσιμα και τη συντήρηση του οχήματος ενώ ο ΕΣΔΑ θα καλύψει
τα έξοδα για τη λειτουργία των απορριμματοφόρων.
- Ο φορέας που επιλέγεται σε κάθε Ενότητα αναλαμβάνει την αποκομιδή και
μεταφορά των υλικών στο χώρο μεταφόρτωσής τους (παραπλεύρως ΧΑΔΑ
Μετοχίου). Η συχνότητα συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων θα είναι 3
φορές της εβδομάδα.
Άρθρο 6

Πόροι

Το κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται σε 160.000 € για το
τρέχον έτος και θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του ΕΣΔΑ και την οικονομική
ενίσχυση που θα λάβει ο ΕΣΔΑ από την ΕΕΑΑ ΑΕ .
Άρθρο 7

Διάρκεια τους σύμβασης

Η διάρκεια τους παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει την 3112-2010.
Άρθρο 8

Παρακολούθηση τους Σύμβασης

Οι συμβαλλόμενοι αναθέτουν την επίβλεψη των όρων και γενικώς την
παρακολούθηση τους υλοποίησης τους Σύμβασης σε Επιτροπή αποτελούμενη από
εκπροσώπους από κάθε συμβαλλόμενο μέρος, ως εξής:

1.
Τον
κ.
……………………………………,
(ιδιότητα)
…………………………………..
ως εκπρόσωπο του ΕΣΔΑ ΟΤΑ Ν. Ημαθίας
2.
Τον
κ.
…………………………………,
(ιδιότητα)……………………………………….
ως εκπρόσωπο του Δ. Βέροιας
3.
Τον
κ.
…………………………………,
(ιδιότητα)………………………………………
ως εκπρόσωπο του Δήμου Νάουσας
4.
Τον
κ.
…………………………………,
(ιδιότητα)………………………………………
ως εκπρόσωπο του Δήμου Αλεξάνδρειας
5.
Τον
κ.
…………………………………,
(ιδιότητα)……………………………………….
ως εκπρόσωπο του Δήμου Ανθεμίων
6.
Τον
κ.
…………………………………,
(ιδιότητα)……………………………………….
ως εκπρόσωπο του Δήμου Αντιγονιδών
7.
Τον
κ.
…………………………………,
(ιδιότητα)……………………………………….
ως εκπρόσωπο του Δήμου Απ. Παύλου
8.
Τον
κ.
…………………………………,
(ιδιότητα)
……………………………………...
ως εκπρόσωπο του Δήμου Βεργίνας
9.
Τον
κ.
…………………………………,
(ιδιότητα)
………………………………………
ως εκπρόσωπο του Δήμου Δοβρά
10. Τον κ. …………………………………, (ιδιότητα)………………………………..
……..
ως εκπρόσωπο του Δήμου Ειρηνούπολης
11.
Τον
κ.
…………………………………,
(ιδιότητα)…………………………………… …
ως εκπρόσωπο του Δήμου Μακεδονίδος
12.
Τον
κ.
…………………………………,
(ιδιότητα)
………………………………………
ως εκπρόσωπο του Δήμου Μελίκης , και
13.
Τον
κ.
…………………………………,
(ιδιότητα)………………………………………
ως εκπρόσωπο του Δήμου Πλατέως
Η κοινή Επιτροπή είναι αρμόδια για την επίλυση όλων των διαφορών που είναι
δυνατόν να προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων τους παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης.
Η πρωτοβουλία συγκρότησης και λειτουργίας τους Επιτροπής ανήκει στον Ενιαίο
Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων ΟΤΑ Ν. Ημαθίας.
Η Επιτροπή ενημερώνεται για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος ενώ όλα τα
συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να διευκολύνουν την Επιτροπή στο έργου τους,
παρέχοντας τους απαραίτητες διευκρινήσεις και στοιχεία που θα ζητηθούν.

Άρθρο 9

Ρήτρες

Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους τους παρούσας
προγραμματικής σύμβασης. Σε περίπτωση παράβασης των όρων τους σύμβασης
μπορεί να επιβάλλονται με αποφάσεις του οργάνου παρακολούθησης εφαρμογής των
όρων τους σύμβασης σε βάρος του συμβαλλόμενου που έκανε τους παραβάσεις οι
εξής ρήτρες:
α. Σύσταση εφαρμογής των όρων.
Β. Αποζημίωση για την ζημία που έχει επέλθει από την μη εφαρμογή των όρων.
Γ. Αντικατάσταση του συμβαλλόμενου με άλλο φορέα.
Άρθρο 10

Γενικοί όροι τους Σύμβασης

Η επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών θα γίνεται σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 11

Λύση τους Σύμβασης

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση δύναται να λυθεί ,
1. μετά από αίτημα το οποίο θα συνυπογράφουν τουλάχιστον το 1/3 των
συμβαλλομένων μελών, και απόφαση των Διοικητικών Οργάνων όλων των
συμβαλλομένων μελών,
2. με την ολοκλήρωση τους κατασκευής των εγκαταστάσεων επεξεργασίας
απορριμμάτων του Νομού Ημαθίας.
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση λήγει αυτοδίκαια τους 31/12/2010
Άρθρο 12

Τελικές διατάξεις

1.Καμιά τροποποίηση τους Προγραμματικής Σύμβασης ή επέκταση τους, λόγω
ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο,
που υπογράφεται από Εκπροσώπους των συμβαλλομένων Μελών , που στην
προκειμένη περίπτωση είναι τα Μέλη τους Κοινής Επιτροπής τα οποία αποφασίζουν
σχετικά με ομοφωνία.
2. Η για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη
υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο Μέρος, ή η ανοχή καταστάσεων
αντίθετων τους τον Προγραμματική Σύμβαση ή η καθυστέρηση στην λήξη μέτρων
που προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί
να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή
από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα Μέρη, που δεν
αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.
Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε 15 όμοια πρωτότυπα, τα οποία νόμιμα
υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους.
……….. // ……….
(Ακολουθούν οι υπογραφές των νόμιμων εκπροσώπων των φορέων συμμετοχής στην
Προγραμματική Σύμβαση).
Β) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο Βέροιας, Χαρίκλεια ΟυσουλτζόγλουΓεωργιάδη, για την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης.
Γ) Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας στην επιτροπή του άρθρου 8 της
παραπάνω σύμβασης τον Αντιδήμαρχο Βέροιας, Μιχαήλ Σουμελίδη.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 305 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

Σ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 14-5-2010
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

