
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                   Αριθµ. Α̟όφ. 171/2018 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 13ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   27-8-2018    ηµέρα  ∆ευτέρα     και  
ώρα  7 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε      το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  17412/21-8-2018   ̟ρόσκληση 
του  Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου  η ο̟οία ε̟ιδόθηκε 
στον καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67   του Ν. 
3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα: 
      
………………………………………………………………………………………… 
  Έγκριση υ̟ογραφής ̟ρογραµµατικής σύµβασης µεταξύ Της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ ΑΕ 
και των 11 ∆ήµων της Π∆Μ µε θέµα « Προώθηση της ανακύκλωσης και 
ε̟αναχρησιµο̟οίησης α̟οβλήτων µέσω της δηµιουργίας Μεγάλων ̟ράσινων 
σηµείων κέντρων ε̟αναχρησιµο̟οίησης και κινητών ̟ράσινων σηµείων » 

…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
           

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Καραφουλίδης Ανέστης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Βύρλιος Μάρκος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Παπάς Ευθύµιος 
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 5 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 6 Κοκκινίδης Γεώργιος 
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 7 Βρυζίδου Παρασκευή 
8 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 8  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής     
9 Κάλφας Γεώργιος 9 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
10 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 10 Απαζίδου Σοφία 
11 Χαιτίδης Γεώργιος 11   Ανδρονικίδου Ιωάννα   

    12 Κύρκα Μαρία    
    13 Αριστερίδης Ιωάννης   

14 Παπαοικονόµου Παντελής 
15 Τσολακίδης Ισαάκ 
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16 Ανδρεάδης Κων/νος 
17 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
18 Μπίγγας Στέφανος 
19 Καραίσκος Γεώργιος       
20 Μίχος Κωνσταντίνος         
21 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
22 Χόλµπα Αντωνία 

                                          
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
     0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών                           
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………………… 
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στην κ. ∆εληγιώργη  Ευτέρ̟η 
υ̟άλληλο της ∆/νσης Πειβάλλοντος , καθαριότητας και ̟οιότητας ζωής η 
ο̟οία εισηγούµενη το ̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα 
̟αρακάτω  
Μια α̟ό τις δεσµεύσεις ̟ου ανέλαβε ο ∆ήµος Εορδαίας µε την έγκριση του 
Το̟ικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Α̟οβλήτων µε την 22/2016 α̟όφασή του είναι 
και η δηµιουργία «Πράσινου Σηµείου» 
Τα «Πράσινα σηµεία» ̟οικίλουν σε µέγεθος, µε ή χωρίς ιδιαίτερες υ̟οδοµές 
και κατατάσσονται σε: 

- Πράσινα Σηµεία της Γειτονιάς, εντός ή εκτός οικισµών, έκτασης α̟ό 
50,00 – 150,00 µ2 

- Μικρά Πράσινα Σηµεία, εντός οικισµών, έκτασης α̟ό 250,00 – 750,00 
µ2 

- Μεγάλα (Βασικά) Πράσινα Σηµεία, εκτός οικισµών, έκτασης >3.5000 
µ2 

- ΚΑΕ∆ΙΣΠ (Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκ̟αίδευσης, ∆ιαλογής στην 
Πηγή), ̟ου είναι Μικρό Πράσινο Σηµείο σε συνδυασµό µε υ̟οδοµές 
και δράσεις εκ̟αίδευσης στη ∆σΠ και ενσωµάτωση ̟ρωτοβουλιών 
κοινωνικής οικονοµίας, έκτασης α̟ό 350,00 – 1.000,00 µ2 

 
Τι είναι το Πράσινο Σηµείο   
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To Πράσινο Σηµείο είναι ένας οριοθετηµένος και διαµορφωµένος χώρος µε 
κατάλληλη κτιριακή υ̟οδοµή (ό̟ου α̟αιτείται) και εξο̟λισµό, οργανωµένος 
α̟ό το ∆ήµο, ώστε οι δηµότες να α̟οθέτουν ανακυκλώσιµα υλικά, χωριστά 
συλλεγέντα, ό̟ως χαρτί, γυαλί, µέταλλα, ̟λαστικά, υφάσµατα, βρώσιµα 
έλαια ή χρησιµο̟οιηµένα αντικείµενα και εξο̟λισµό (ό̟ως ρουχισµό, 
έ̟ι̟λα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξο̟λισµό), ̟ροκειµένου να ̟ροωθηθούν 
στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για ε̟αναχρησιµο̟οίηση.  
 
Σκο̟ός των Πράσινων Σηµείων  
Γενικότερα, η ανά̟τυξη των Πράσινων Σηµείων συντελεί ουσιαστικά στην 
υιοθέτηση της εθνικής ̟ολιτικής σχετικά µε τη διαχείριση των στερεών 
α̟οβλήτων, καθώς αναµένεται να συµβάλλει σηµαντικά στα ακόλουθα:  
■ ̟ροώθηση της ̟ρόληψης της δηµιουργίας α̟οβλήτων  
■ ενίσχυση των δραστηριοτήτων ε̟αναχρησιµο̟οίησης και ανακύκλωσης  
■ εκτρο̟ή α̟οβλήτων α̟ό τους ΧΥΤΑ  
■ ανακύκλωση οικιακών α̟οβλήτων  
■ χωριστή συλλογή χαρτιού, µετάλλου, ̟λαστικού και γυαλιού  
■ διαµόρφωση νέας ̟ροσέγγισης ως ̟ρος το τι είναι και τι δεν είναι 
α̟όβλητο, µείωση της ευκολίας α̟όρριψης χρήσιµων αντικειµένων και 
υλικών, καθώς και ανά̟τυξη νέων ̟ροτύ̟ων κοινωνικής συµ̟εριφοράς 
 
Ε̟ιτρε̟όµενες κατηγορίες α̟οβλήτων στα Πράσινα Σηµεία  
Αναλόγως των διαθέσιµων υ̟οδοµών, συνεργασιών και χωροθέτησης, τα ΠΣ 
µ̟ορούν να δέχονται ορισµένες ή και όλες α̟ό τις κατηγορίες αστικών 
α̟οβλήτων ̟ου ̟αρουσιάζονται ̟αρακάτω:  
■ χαρτί / χαρτόνι (συσκευασίες, έντυ̟ο)  

■ γυαλί (συσκευασίες, λοι̟ά)  

■ ̟λαστικά (συσκευασίες, λοι̟ά)  

■ µέταλλα (συσκευασίες, λοι̟ά)  

■ ξύλινες συσκευασίες  

■ µικτές συσκευασίες (̟.χ. tetra pack)  

■ ρούχα, υφάσµατα, υ̟οδήµατα, αξεσουάρ  

■ λαµ̟τήρες  

■ α̟όβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξο̟λισµού  

■ βρώσιµα λί̟η και λάδια  

■ φορητές µ̟αταρίες  

■ κλαδέµατα (βασικό ̟ράσινο σηµείο)  

Μ̟ορούν ε̟ίσης να δέχονται:  
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■ φάρµακα (ληγµένα ή µη)  

■ µικρές ̟οσότητες α̟οβλήτων οικιακής χρήσης ̟ου ενδεχοµένως 
εµ̟εριέχουν ε̟ικίνδυνα υ̟ολείµµατα (ό̟ως συσκευασίες υγρών καθαρισµού, 
χρωµάτων, διαλυτών κλ̟)  

■ θερµόµετρα  

■ ογκώδη (ό̟ως στρώµατα, έ̟ι̟λα)  

Σήµερα στην ̟εριοχή του ∆ήµου ο Σταθµός Μεταφόρτωσης Α̟ορριµµάτων  
(ΣΜΑ) λειτουργεί και ως ένα µεγάλο Πράσινο Σηµείο.  

Η ά̟οψη της Υ̟ηρεσίας µας είναι θετική στην σύναψη της Προγραµµατικής 
Σύµβασης µε τη ∆ΙΑ∆ΥΜΑ για τη δηµιουργία του οργανωµένου Μεγάλου 
Πράσινου Σηµείου στο χώρο του ΣΜΑ (̟εριοχή ̟ου ανήκει στη ∆ΙΑ∆ΥΜΑ), 
καθώς τα α̟οτελέσµατα αυτής θα είναι θετικά για το ∆ήµο (ενίσχυση της 
̟εριβαλλοντικής συνείδησης των δηµοτών, µείωση των αστικών 
α̟ορριµµάτων, καθαρή ̟όλη, ε̟ίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης)  

Ε̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω τίθεται υ̟όψη του συµβουλίου σχέδιο της 
̟ρογραµµατικής σύµβασης για έγκριση .  

                                                Αριθµ. α̟όφ. 171/2018 

 

Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του τα ανωτέρω καθώς και το σχέδιο 
Προγραµµατικής σύµβασης 

 

                                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

1. Την Σύναψη ̟ρογραµµατικής Σύµβασης για την ∆ΙΑ∆ΥΜΑ ΑΕ  για 
την ̟ροώθηση της ανακύκλωσης και ε̟αναχρησιµο̟οίησης 
α̟οβλήτων µέσω της δηµιουργίας Μεγάλων Πράσινων Σηµείων , 
κέντρων ε̟αναχρησιµο̟οίησης και κινητών ̟ράσινων Σηµείων. 

2. Αναθέτει την αρµοδιότητα δηµιουργίας Μεγάλου Πράσινου Σηµείου 
στη ∆ΙΑ∆ΥΜΑ , µέσω µετατρο̟ής των υφιστάµενων Το̟ικών 
Μονάδων ∆ιαχείρισης Α̟ορριµµάτων (ΤΜ∆Α) σε Μεγάλο Πράσινο 
Σηµείο σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας 

3. Ορίζει ως ΤΜ∆Α ως Μεγάλο Πράσινο σηµείο …(ΤΜ∆Α Κουρί – 
Γέφυρα Ανατολικού ∆Κ Πτολεµαίδας ∆ήµου Εορδαίας  ( σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στο αρθρ. 3.3α του σχ. ̟ρ. σύµβ.)  

4. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υ̟ογραφή της σ̟ιτικής σύµβασης 

5. Εγκρίνει το ̟αρακάτω της σχέδιο ̟ρογραµµατικής σύµβαση : 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η  Σ Υ Μ Β Α Σ Η  
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

1. 12 ∆ήµοι Π∆Μ 

2. Ανώνυµη Εταιρία ∆ιαχείρισης Α̟ορριµµάτων ∆υτικής Μακεδονίας 

(∆ΙΑ∆ΥΜΑ)  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Η σύµβαση αυτή ̟εριέχει στη συνέχεια τα ̟αρακάτω άρθρα: 

Άρθρο 1: Νοµική βάση της σύµβασης 
Άρθρο 2: ∆ιάρκεια ισχύος της σύµβασης  
Άρθρο 3: Αντικείµενο και σκο̟ός της σύµβασης 

Άρθρο 4  :   Αρµοδιότητες συµβαλλοµένων µερών 

Άρθρο 5: Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης υ̟ηρεσιών 
Άρθρο 6: Κόστος – Χρηµατοδότηση – Όροι καταβολής του 
τιµήµατος 
Άρθρο 7: ∆ικαιώµατα και υ̟οχρεώσεις των συµβαλλοµένων 
µερών 
Άρθρο 8: Ρήτρες  
Άρθρο 9: Κοινή Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) 
Άρθρο 10: Ε̟ίλυση διαφορών 
Άρθρο 11: Λύση της σύµβασης  
Άρθρο 12: Τρο̟ο̟οίηση της σύµβασης – Τελικές διατάξεις 
 
Στην Κοζάνη σήµερα … …….. 201…, οι φορείς ̟ου αναφέρονται ̟αρακάτω 
και θα καλούνται στο εξής «συµβαλλόµενοι»: 

1. Ο ∆ήµος Κοζάνης, ο ο̟οίος εκ̟ροσω̟είται νόµιµα α̟ό τον κ. Ελευθέριο 

Ιωαννίδη, ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε την α̟όφαση µε αριθµό …/2017 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου  

2. Ο ∆ήµος Εορδαίας, ο ο̟οίος εκ̟ροσω̟είται νόµιµα α̟ό τον κ. Σάββα 

Ζαµανίδη, ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε την α̟όφαση µε αριθµό …/2017 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου  
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3. Ο ∆ήµος Βοΐου, ο ο̟οίος εκ̟ροσω̟είται νόµιµα α̟ό τον κ. ∆ηµήτριο 

Λαµ̟ρό̟ουλο, ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε την α̟όφαση µε αριθµό …/2017 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

4. Ο ∆ήµος Σερβίων - Βελβενδού, ο ο̟οίος εκ̟ροσω̟είται νόµιµα α̟ό τον 

κ. Αθανάσιο Κοσµατό̟ουλο, ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε την α̟όφαση µε 

αριθµό …/2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

5. Ο ∆ήµος Καστοριάς, ο ο̟οίος εκ̟ροσω̟είται νόµιµα α̟ό τον κ. Ανέστη 

Αγγελή, ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε την α̟όφαση µε αριθµό …/2017 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου  

6. Ο ∆ήµος Άργους Ορεστικού, ο ο̟οίος εκ̟ροσω̟είται νόµιµα α̟ό τον κ. 

Παναγιώτη Κε̟α̟τσόγλου, ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε την α̟όφαση µε 

αριθµό …/2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

7. Ο ∆ήµος Νεστορίου, ο ο̟οίος εκ̟ροσω̟είται νόµιµα α̟ό τον κ. Πασχάλη 

Γκέτσιο, ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε την α̟όφαση µε αριθµό …/2017 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου  

8. Ο ∆ήµος Φλώρινας, ο ο̟οίος εκ̟ροσω̟είται νόµιµα α̟ό τον κ. Ιωάννη 

Βοσκό̟ουλο, ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε την α̟όφαση µε αριθµό …/2017 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου  

9. Ο ∆ήµος Αµυνταίου, ο ο̟οίος εκ̟ροσω̟είται νόµιµα α̟ό τον κ. 

Κωνσταντίνο Θεοδωρίδη, ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε την α̟όφαση µε αριθµό 

…/2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

10. Ο ∆ήµος Πρεσ̟ών, ο ο̟οίος εκ̟ροσω̟είται νόµιµα α̟ό τον κ. 

Παναγιώτη Πασχαλίδη, ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε την α̟όφαση µε αριθµό 

…/2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

11. Ο ∆ήµος Γρεβενών, ο ο̟οίος εκ̟ροσω̟είται νόµιµα α̟ό τον κ. Γεώργιο 

∆ασταµάνη, ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε την α̟όφαση µε αριθµό …/2017 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου  
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12. Ο ∆ήµος ∆εσκάτης, ο ο̟οίος εκ̟ροσω̟είται νόµιµα α̟ό τον κ. ∆ηµήτριο 

Καραστέργιο, ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε την α̟όφαση µε αριθµό …/2017 του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου  

13. Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την ε̟ωνυµία: «∆ιαχείριση Α̟ορριµµάτων 

∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε.» και τον εφεξής χρησιµο̟οιούµενο διακριτικό 

τίτλο «∆ΙΑ∆ΥΜΑ», ̟ου εδρεύει στην Κοζάνη και εκ̟ροσω̟είται νόµιµα 

α̟ό τον Πρόεδρο ∆.Σ. κ. ∆ηµήτριο Λαµ̟ρό̟ουλο, σύµφωνα µε την µε 

αριθµό …/…/2017 α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
 
συµφωνούν, συνα̟οδέχονται και ̟ροβαίνουν στη σύναψη της ̟αρούσας 
Προγραµµατικής Σύµβασης, µε την ο̟οία ̟ροσδιορίζουν το γενικό 
̟λαίσιο για την εκτέλεση του αντικειµένου της.  
 
 
 

Άρθρο 1 : Νοµική βάση της σύµβασης 

Νοµική βάση της ̟αρούσης είναι: i) το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α) για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης», ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει έως σήµερα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 ̟αρ. 9 
και του άρθρου 17 ̟αρ. 7 του Ν. 4071/2012 (85/Α), ii) το άρθρο 225 του Ν. 
3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) «Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», ό̟ως 
συµ̟ληρώθηκε µε το άρθρο 30 ̟αρ. 3β του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α) «Ειδικές 
ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής ̟ολιτικής και λοι̟ών ζητηµάτων 
αρµοδιότητας Υ̟ουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Α̟οκέντρωσης». 
Η ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε. είναι Ν.Π.Ι.∆. και ειδικότερα διαδηµοτική ε̟ιχείρηση (αρ. 
269, ν. 3463/2006) µε τη µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας. Η λειτουργία της 
διέ̟εται α̟ό τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/1920, του Ν. 3463/2006 και 
του αρ. 30 του Ν. 3536/2007, ό̟ως ισχύουν σήµερα. Το µετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρείας ανήκει εξ’ολοκλήρου στους 12 ∆ήµους της Περιφέρειας ∆υτικής 
Μακεδονίας (Αµυνταίου, Άργους Ορεστικού, Βοΐου, Γρεβενών, ∆εσκάτης, 
Εορδαίας, Καστοριάς, Κοζάνης, Νεστορίου, Πρεσ̟ών, Σερβίων-Βελβενδού 
και Φλώρινας) κατ΄ εφαρµογή του αρ. 2 της ΚΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ 83Β/23-1-
09) και του αρ. 64 του Ν. 4042/2012. Α̟οτελεί τον Περιφερειακό Φορέα 
∆ιαχείρισης Στερεών Α̟οβλήτων (Φο.∆.Σ.Α.) της ∆υτικής Μακεδονίας 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 30, ν. 3535/2007 και του αρ. 13, ̟αρ. 2, Ν. 
4071/2012, ό̟ως µάλιστα αναφέρεται και στην υ̟΄ αριθµ. 33281/2198/29-6-
2012 (Α∆Α: Β4ΛΧΟΡ1Γ-ΑΜ0) ∆ια̟ιστωτική Πράξη της Γ.Γ. Α̟οκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Η̟είρου-∆υτ.Μακεδονίας. 
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Με βάση την ενσωµατωµένη στο ενιαίο καταστατικό α̟όφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε., σκο̟ός και αντικείµενο της 
εταιρείας είναι η εκ̟όνηση και εφαρµογή του Ολοκληρωµένου Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Α̟ορριµµάτων (στο εξής ΟΣ∆Α) της Περιφέρειας ∆υτικής 
Μακεδονίας, σε ότι αφορά το σύνολο των φάσεων της διαχείρισης ό̟ως:  

• την Μηχανική Α̟οκοµιδή, συµ̟εριλαµβανοµένης της ̟λύσης κάδων 

̟ροσωρινής α̟οθήκευσης 

• την Μεταφορά και Μεταφόρτωση 

• την Υγειονοµική Ταφή  

• την Ανάκτηση και Ανακύκλωση, συµ̟εριλαµβανοµένης της Μηχανικής 

Ε̟εξεργασίας και Ενεργειακής Αξιο̟οίησης των α̟ορριµµάτων  

• την διαχείριση ειδικών α̟ορριµµάτων και α̟οβλήτων, ό̟ως τα ογκώδη, 

τα µολυσµατικά νοσοκοµειακά, τα τοξικά και ε̟ικίνδυνα κλ̟. 

Σε ότι αφορά το φυσικό αντικείµενο της ̟αρούσας σύµβασης, το νοµικό ̟λαίσιο 

̟ου διέ̟ει την δηµιουργία και λειτουργία Πράσινων Σηµείων ̟εριλαµβάνει τις 

διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α) «Χωρικός Σχεδιασµός – 

Βιώσιµη ανά̟τυξη και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 ̟αρ. 1 και του άρθρου 38 

̟αρ. 6 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) ό̟ως συµ̟ληρώθηκαν µε το άρθρο 21 του Ν. 

4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α) και µε το άρθρο 42 του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α) 

αντίστοιχα, του Ν. 2393/2001 (ΦΕΚ 179/Α) ό̟ως ισχύουν, την ΠΥΣ 49/2015 (ΦΕΚ 

174/Α) για την κύρωση του νέου ΕΣ∆Α και την ΚΥΑ 61489/2303/2016 (ΦΕΚ 

4151/Β) για την κύρωση του νέου ΠΕΣ∆Α ∆υτικής Μακεδονίας ̟ου εγκρίθηκε µε 

την υ̟΄ αριθµ. 286/2016 α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής 

Μακεδονίας. 

Για την ισχύ των όρων της ̟αρούσας σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις της 

κείµενης κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας για τα στερεά α̟όβλητα, τις 

διαδηµοτικές ε̟ιχειρήσεις και τις ανώνυµες εταιρείες, σύµφωνα µε τον ισχύοντα 

∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα και τον Ν. 3852/2010 ό̟ως ισχύει.     

 

Άρθρο 2   :  ∆ιάρκεια ισχύος της σύµβασης  
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Η συνολική διάρκεια ισχύος της ̟αρούσης ορίζεται α̟ό την ηµεροµηνία 
υ̟ογραφής της έως την λήξη του καταστατικού χρόνου διάρκειας της 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε.  

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης ̟αρατείνεται αυτοδικαίως -και 
εφόσον δεν εκδηλωθεί αντίθετη βούληση των µερών εντός του τελευταίου 
εξαµήνου του συµβατικού χρόνου διάρκειας της ̟αρούσης- για όσο χρονικό 
διάστηµα ̟αραταθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε., µε την 
̟ρόσθετη ε̟ιφύλαξη τυχόν αλλαγών της κείµενης εθνικής και ευρω̟αϊκής 
νοµοθεσίας ̟ερί α̟οβλήτων ή του νοµικού ̟λαισίου λειτουργίας των Φο∆ΣΑ.  

Η ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε. διατηρεί καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της ̟αρούσης το 
δικαίωµα ̟ροαίρεσης λειτουργίας τους Συστήµατος µε βάση τους όρους ̟ου 
̟εριγράφονται στην ̟αρούσα. Οι υ̟οχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών 
̟ου α̟ορρέουν α̟ό την ̟αρούσα ̟ρογραµµατική σύµβαση, καθίστανται 
ενεργές µε την υ̟ογραφή της ̟αρούσης.  

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης µ̟ορεί να αναθεωρηθεί ή να 
τρο̟ο̟οιηθεί, µόνο µε αµοιβαία γρα̟τή συµφωνία των συµβαλλοµένων 
µερών. 

 
Άρθρο 3  :  Αντικείµενο και σκο̟ός της σύµβασης 
3.1 Γενικά Στοιχεία για τα Πράσινα Σηµεία 

Σύµφωνα µε το νέο ΕΣ∆Α ̟ου εγκρίθηκε µε την ΠΥΣ  49/2015 (ΦΕΚ 
174/Α) α̟αιτείται η δηµιουργία ενός (1) τουλάχιστον Πράσινου Σηµείου ανά 
∆ήµο, έως το 2020. 

Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο αρ. 21 ̟αρ. 2 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 
241/Α), ̟ου συµ̟ληρώνει το αρ. 11 ̟αρ. 21-24 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), 
καθώς και το αρ. 3 ̟αρ. 3 της ΚΥΑ 18485/2017 (ΦΕΚ 1412/Β) «Καθορισµός 
κατηγοριών και ̟ροδιαγραφών Π.Σ.», τα Πράσινα Σηµεία οργανώνονται α̟ό 
τους ΟΤΑ Α΄ Βαθµού. 

Βασικός σκο̟ός των Πράσινων Σηµείων (Π.Σ.) είναι η χωριστή συλλογή 
διάφορων κατηγοριών ανακυκλώσιµων αστικών α̟οβλήτων ̟ροκειµένου να 
̟ροωθηθούν ̟ρος ε̟αναχρησιµο̟οίηση και ανακύκλωση. Τα Πράσινα 
Σηµεία οργανώνονται µε την ευθύνη των ∆ήµων, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στα δηµοτικά Το̟ικά Σχέδια ∆ιαχείρισης Α̟ορριµµάτων 
(ΤΣ∆Α) και το εγκεκριµένο ΠΕΣ∆Α. Στα Πράσινα Σηµεία θα µ̟ορούν εκτός 
α̟ό τις δηµοτικές υ̟ηρεσίες και οι ̟ολίτες, οι φορείς και οι ε̟ιχειρήσεις να 
̟ροσκοµίζουν και να ενα̟οθέτουν σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους, 
ξεχωριστά για κάθε κατηγορία, είτε α̟όβλητα για ανακύκλωση ή και ειδική 
διαχείριση, είτε αντικείµενα ̟ρος ε̟αναχρησιµο̟οίηση. Στα Πράσινα Σηµεία 
θα γίνεται µια ̟ρώτη διαλογή και ταξινόµηση των υλικών σε 
ε̟αναχρησιµο̟οιήσιµα και σε ανακυκλώσιµα. Τα Πράσινα Σηµεία µ̟ορούν 
να ̟οικίλουν σε µέγεθος, µε ή χωρίς ιδιαίτερες υ̟οδοµές. Σύµφωνα µε την 
ΚΥΑ 18485/2017 (ΦΕΚ 1412/Β) κατατάσσονται σε: 

• Πράσινα Σηµεία, εντός ή εκτός οικισµών και ειδικότερα στα 

� Μικρά Πράσινα Σηµεία και  
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� Μεγάλα Πράσινα Σηµεία 

• Κέντρα Ανακύκλωση, Εκ̟αίδευσης ∆ιαλογής στην Πηγή (ΚΑΕ∆ΙΣΠ), 

̟ου είναι Μικρό Πράσινο Σηµείο σε συνδυασµό µε υ̟οδοµές και δράσεις 

εκ̟αίδευσης στη ∆σΠ και ενσωµάτωση ̟ρωτοβουλιών κοινωνικής 

οικονοµίας 

• Γωνιές Ανακύκλωσης (ΓΑ) ή Πράσινα Σηµεία Γειτονιάς 

• Κινητά Πράσινα Σηµεία (ΚΙΠΣ) 

 
3.2 Προβλέψεις ΠΕΣ∆Α ∆υτικής Μακεδονίας για τα Πράσινα Σηµεία 

Σύµφωνα µε: 
- τον εγκεκριµένο ΠΕΣ∆Α ∆υτικής Μακεδονίας (α̟όφαση ̟εριφερειακού 

συµβουλίου 286/2016, ΚΥΑ 61489/5303/19-12-2016, ΦΕΚ 4151/Β/21-12-2016) 
και  

- τα Το̟ικά Σχέδια ∆ιαχείρισης Α̟ορριµµάτων των 12 ∆ήµων της 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, τα ο̟οία εξειδικεύουν τους στόχους και 
καθορίζουν τις ̟ροτεραιότητες διαχείρισης α̟οβλήτων σε ε̟ί̟εδο ∆ήµων και 
τα ο̟οία εγκρίθηκαν µε α̟οφάσεις ∆ηµοτικών Συµβουλίων και 
ενσωµατώθηκαν στο ΠΕΣ∆Α ως εξής: 

∆ήµος Α∆Α 
Αριθµός 
Α̟όφασης ∆Σ 

Ηµεροµηνία 

Αµυνταίου 
7ΑΟΡΩΨΛ-
Ξ7Μ 

42/2016 29/2/2016 

Άργους 
Ορεστικού 

ΩΡΞΗΩΞ7-9ΤΚ 49/2016 9/3/2016 

Βοΐου 7ΜΗ2Ω97-Ω79 42/2016 1/3/2016 

Γρεβενών ΩΚ7ΝΩ9Γ-9ΥΓ 63/2016 29/2/2016 

∆εσκάτης ΩΤΗ5Ω9Υ-ΞΒ4 45/2016 23/2/2016 

Εορδαίας Ω00ΞΩΡ6-Ζ1Ω 22/2016 22/2/2016 

Καστοριάς 
7ΘΛΑΩΕΥ-
ΕΕΑ 

58/2016 2/3/2016 

Κοζάνης 
60ΑΗΩΛΠ-
Ξ1Υ 

84/2016 2/3/2016 

Νεστορίου 6ΙΙ9ΩΚ2-ΞΥ∆ 39/2016 29/2/2016 

Πρεσ̟ών 9ΓΤΜΩΞ8-Ε7Λ 26/2016 24/2/2016 

Σερβίων-
Βελβεντού 

Ω∆68Ω11-2Β9 49/2016 1/3/2016 

Φλώρινας 
ΨΟΤ4ΩΗΙ-
ΝΧΠ 

50/2016 1/3/2016 

στην Π∆Μ ̟ροβλέ̟εται να υλο̟οιηθούν: 
Πράσινα Σηµεία Γειτονιάς 
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Θα καθοριστούν α̟ό τους ∆ήµους, κατό̟ιν µελέτης - έρευνας ̟εδίου ̟ου θα 
υλο̟οιήσουν οι ίδιοι οι ∆ήµοι το ε̟όµενο διάστηµα. 
Μικρά Πράσινα Σηµεία 
Προτείνεται να ανα̟τυχθούν, λαµβάνοντας υ̟όψη και τα ΤΣ∆Α: 

→ Κατασκευή 6 Μικρών Πράσινων Σηµείων στους µεγάλους οικισµούς 

της Π∆Μ (>10.000 κατοίκους: 2 Κοζάνη, 1 Πτολεµαΐδα, 1 Καστοριά, 1 

Γρεβενά, 1 Φλώρινα). Τα Πράσινα αυτά Σηµεία ̟ροτείνεται να 

µετατρα̟ούν και σε ΚΑΕ∆ΙΣΠ. 

→ Κατασκευή 7 Μικρών Πράσινων Σηµείων στις έδρες λοι̟ών ∆ήµων της 

Π∆Μ (1 Σιάτιστα, 1 Σέρβια, 1 ∆εσκάτη, 1 Άργος Ορεστικό, 1 Αµύνταιο, 

1 Νεστόριο, 1 Πρέσ̟ες). Στους ∆ήµους Νεστορίου και Πρεσ̟ών 

δύναται να υλο̟οιηθούν εναλλακτικά Μεγάλα Π.Σ. 

→ Κατασκευή Μικρών Πράσινων Σηµείων σε βασικούς οικισµούς της 

Π∆Μ (>2.000 κατοίκους: 1 Νεά̟ολη, 1 Αιανή, 1 Κρόκος, 1 Βελβεντό, 1 

Μεσο̟οταµιά, κλ̟) 

Μεγάλα Πράσινα Σηµεία 

→ Κατασκευή Μεγάλων Πράσινων Σηµείων (µε ε̟έκταση υ̟οδοµών στις 

υφιστάµενες 10 ΤΜ∆Α) και ̟αράλληλα  

→ Κέντρων Ε̟αναχρησιµο̟οίησης Υλικών (logistic centers) στις ΤΜ∆Α 

Γρεβενών, Εορδαίας, Καστοριάς, Κοζάνης, και Φλώρινας. 

Κινητά Πράσινα Σηµεία 

→ Προµήθεια εξο̟λισµού κινητών ̟ράσινων σηµείων, αξιο̟οιώντας 

κατά ̟ροτεραιότητα τον υφιστάµενο κινητό εξο̟λισµό – στόλο 

οχηµάτων της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ. 

Η υλο̟οίηση των εγκαταστάσεων των Πράσινων Σηµείων, θα συνοδευτεί α̟ό 
τα εξής: 

→ Ανά̟τυξη µιας ενιαίας βάσης δεδοµένων - ̟ληροφοριακού 

συστήµατος, µε την ̟ροµήθεια του α̟αραίτητου υλικοτεχνικού 

εξο̟λισµού, για την διαχείριση και αξιο̟οίηση των υλικών ̟ρος 

ε̟αναχρησιµο̟οίηση. Η βάση δεδοµένων θα είναι ανοικτή σε όλους 

τους ̟ολίτες, ώστε να µ̟ορούν να ενηµερώνουν για υλικά (εν δυνάµει 

α̟όβλητα) ̟ου διαθέτουν και δεν χρειάζονται, αλλά και να 

ενηµερώνονται ̟ροκειµένου να ̟αραλάβουν υλικά ̟ρος 

ε̟αναχρησιµο̟οίηση α̟ό τα Κέντρα Ε̟αναχρησιµο̟οίησης Υλικών. 

Η λειτουργία των Πράσινων Σηµείων και των Κέντρων 

Ε̟αναχρησιµο̟οίησης Υλικών, θα διερευνηθεί η δυνατότητα να 
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διαχειρίζονται α̟ό φορείς κοινωνικής οικονοµίας. Παράλληλα θα 

µ̟ορούν να λειτουργούν και ως ΚΑΕ∆ΙΣΠ. 

→ Ε̟ίσης θα διερευνηθεί η δυνατότητας σχεδιασµού και εφαρµογής 

̟ρογραµµάτων χορήγησης αντα̟οδοτικών κινήτρων (̟χ κάρτα 

ανακυκλωτή) σε ̟ολίτες και ε̟ιχειρήσεις ̟ου συµµετέχουν στη ∆σΠ, 

την Ανακύκλωση και την Ε̟αναχρησιµο̟οίηση, µέσω των Πράσινων 

Σηµείων. 

 
3.3 Αντικείµενο της ̟αρούσας σύµβασης 
3.4  
Αντικείµενο της ̟αρούσης σύµβασης είναι: 
α. Η µετατρο̟ή, των υφιστάµενων 10 Το̟ικών Μονάδων ∆ιαχείρισης 
Α̟ορριµµάτων (ΤΜ∆Α) του ΟΣ∆Α ∆υτικής Μακεδονίας, σε Μεγάλα 
Πράσινα Σηµεία, µέσω της ε̟έκτασης και αναβάθµισης (ό̟ου α̟αιτείται) των 
υφιστάµενων υ̟οδοµών (βάση των ̟ροδιαγραφών της ΚΥΑ 18485/2017,ΦΕΚ 
1412/Β) και της λειτουργίας τους ̟ρος εξυ̟ηρέτηση των σκο̟ών του 
̟αρόντος άρθρου. Με την σύµβαση αυτή, εκτός των άλλων, θα ε̟ιτευχθεί η 
α̟αίτηση για δηµιουργία ενός (1) Πράσινου Σηµείου ανά ∆ήµο µέχρι του 
2020, ως εξής: 

∆ήµος 

Εξυ̟ηρέτηση α̟ό 
Μεγάλο Π.Σ. (µε 

ε̟έκταση δράσεων και 
εγκαταστάσεων της 

ΤΜ∆Α της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ) 

Θέση 

Αµυνταίου Αµυνταίου 
2 χλµ Ν-Ν∆ οικισµού Σωτήρα 

(3967 αγροτεµάχιο Σωτήρα), ∆.Κ.-
∆.Ε. Αµυνταίου, ∆. Αµυνταίου 

Άργους 
Ορεστικού 

Καστοριάς (διοικητικά 
όρια ∆.Άργους 

Ορεστικού) 

ΒΙΟΠΑ Καστοριάς (τµήµα του 1063 
αγροτεµαχίου Άργους Ορεστικού), 

3,5 χλµ Καστοριάς 

Σιάτιστας 
Μ̟ορλέκια, ∆.Κ. - ∆.Ε. Σιάτιστας, 

∆. Βοΐου 
Βοΐου 

Βοΐου (Τσοτύλι) 
1ο χλµ οδού Τσοτυλίου-Βροντής, 

∆.Ε. Τσοτυλίου, ∆. Βοΐου 

Γρεβενών Γρεβενών 
Σκαµνά (509α αγροτεµάχιο 

Μυρσίνης), Τ.Κ. Μυρσίνης, ∆.Ε. 
Γρεβενών, ∆. Γρεβενών 

∆εσκάτης ∆εσκάτης 

Σκάλα (τµήµα του 444 
αγροτµαχίου Παλιουριάς), Τ.Κ. 
Παλιουριάς, ∆.Ε. ∆εσκάτης, ∆. 

∆εσκάτης 

Εορδαίας Εορδαίας 
Κουρί - Γέφυρα Ανατολικού, ∆.Κ. - 

∆.Ε. Πτολεµαϊδας, ∆. Εορδαίας 

Καστοριάς 
Καστοριάς (διοικητικά 

όρια ∆.Άργους 
ΒΙΠΑ Καστοριάς (τµήµα του 1063 
αγροτεµαχίου Άργους Ορεστικού), 
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Ορεστικού) 3,5 χλµ Καστοριάς-Μανιάκοι, ∆.Κ.-
∆.Ε. Άργους Ορεστικού, ∆. Άργους 

Ορεστικού 

Κοζάνης Κοζάνης 
Κασλάς, ∆.Κ. - ∆.Ε. Κοζάνης, ∆. 

Κοζάνης 

Νεστορίου 
Καστοριάς (διοικητικά 

όρια ∆.Άργους 
Ορεστικού) 

ΒΙΟΠΑ Καστοριάς (τµήµα του 1063 
αγροτεµαχίου Άργους Ορεστικού), 

3,5 χλµ Καστοριάς 

Πρεσ̟ών 

Καστοριάς (διοικητικά 
όρια ∆.Άργους 

Ορεστικού)  
ή εναλλακτικά  

Φλώρινας 

ΒΙΟΠΑ Καστοριάς (τµήµα του 1063 
αγροτεµαχίου Άργους Ορεστικού), 

3,5 χλµ Καστοριάς 

Σερβίων-
Βελβεντού 

Σερβίων 

Παλαιοκαστανιά (τµήµατα των 355 
και 356 αγροτεµαχίου Σερβίων), 
∆.Κ. - ∆.Ε. Σερβίων, ∆. Σερβίων-

Βελβντού 

Φλώρινας Φλώρινας 

2ο χλµ Εθν. Οδού Φλώρινας-Νίκης 
(1831 κα & λ αγροτεµάχιο 

Αρµενοχωρίου), Τ.Κ. 
Αρµενοχωρίου, ∆.Ε. Φλώρινας, ∆. 

Φλώρινας 

β. Η κατασκευή και λειτουργία Κέντρων Ε̟αναχρησιµο̟οίησης Υλικών, 
εντός των ΤΜ∆Α Γρεβενών, Εορδαίας, Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας. 
γ. Η ̟ροµήθεια Κινητών Πράσινων Σηµείων (ΚΙΠΣ) και η λειτουργία τους σε 
διαδηµοτικό/̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο. 
δ. Η διερεύνηση και ο σχεδιασµός ανά̟τυξης µιας ενιαίας βάσης δεδοµένων - 
̟ληροφοριακού συστήµατος, µε την ̟ροµήθεια του α̟αραίτητου 
υλικοτεχνικού εξο̟λισµού, για την διαχείριση και αξιο̟οίηση των υλικών 
̟ρος ε̟αναχρησιµο̟οίηση. Η βάση δεδοµένων θα είναι ανοικτή σε όλους 
τους ̟ολίτες, ώστε να µ̟ορούν να ενηµερώνουν για υλικά (εν δυνάµει 
α̟όβλητα) ̟ου διαθέτουν και δεν χρειάζονται, αλλά και να ενηµερώνονται 
̟ροκειµένου να ̟αραλάβουν υλικά ̟ρος ε̟αναχρησιµο̟οίηση α̟ό τα 
Κέντρα Ε̟αναχρησιµο̟οίησης. 
ε. Η διερεύνηση, ο σχεδιασµός και η εφαρµογή ̟ρογραµµάτων χορήγησης 
αντα̟οδοτικών κινήτρων (̟χ κάρτα ανακυκλωτή) σε ̟ολίτες και ε̟ιχειρήσεις 
̟ου συµµετέχουν στη ∆σΠ, την Ανακύκλωση και την Ε̟αναχρησιµο̟οίηση, 
µέσω των Πράσινων Σηµείων. 
Το σύνολο των εγκαταστάσεων και των δραστηριοτήτων ̟ου 
̟εριγράφονται στο ̟αρόν άρθρο, θα ενσωµατωθούν ̟λήρως στις 
υφιστάµενες υ̟οδοµές του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
αστικών Α̟ορριµµάτων (ΟΣ∆Α) ̟ου σχεδιάζει, υλο̟οιεί και λειτουργεί η 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ µε τους 12 ∆ήµους, σε ε̟ί̟εδο Π∆Μ.  
Τα Πράσινα Σηµεία Γειτονιάς (Γωνιές Ανακύκλωσης) και τα Μικρά 
Πράσινα Σηµεία, δεν α̟οτελούν αντικείµενο της ̟αρούσας 
̟ρογραµµατικής σύµβασης. 
 
3.4 Σκο̟ός της ̟αρούσας σύµβασης 
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Σκο̟ός της ̟αρούσας σύµβασης είναι η ̟ροώθηση της ανακύκλωσης και 
ε̟αναχρησιµο̟οίησης των αστικών στερεών (και ̟ροσοµοιούµενων σε αυτά) 
α̟οβλήτων, µέσω της δηµιουργίας ενός δικτύου Πράσινων Σηµείων και 
Κέντρων Ε̟αναχρησιµο̟οίησης Α̟οβλήτων/Υλικών. Με τις ̟ροτεινόµενες 
εγκαταστάσεις, θα διασφαλίζεται η εύχερη και εύκολη ̟ρόσβαση των ̟ολιτών 
της Π∆Μ στις ̟ροτεινόµενες εγκαταστάσεις, ό̟ου θα µ̟ορούν να 
̟αραδίδουν α̟όβλητα ̟ρος ανακύκλωση και υλικά (µεταχειρισµένα 
αντικείµενα ̟ριν καταστούν α̟όβλητα) ̟ρος ε̟αναχρησιµο̟οίηση, µέσω 
σταδιακά της δηµιουργίας ενός µηχανισµού χορήγησης αντα̟οδοτικών 
κινήτρων. Ε̟ίσης, θα ̟αρέχεται η δυνατότητα σε ̟ολίτες και σε ιδιαίτερα σε 
ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να ̟ροµηθεύονται α̟ό τα κέντρα 
ε̟αναχρησιµο̟οίησης µεταχειρισµένα αντικείµενα χωρίς κόστος.  
Ειδικότερα, η δηµιουργία των Κέντρων Ε̟αναχρησιµο̟οίησης Υλικών, 
α̟οτελεί µια δραστηριότητα, ̟ου στόχο έχει: 
� Να ̟ροωθηθεί σταδιακά και να τεθούν σε εφαρµογή οι δράσεις Πρόληψης 

∆ηµιουργίας Α̟οβλήτων, ό̟ως α̟αιτεί η κείµενη (κοινοτική και εθνική) 

νοµοθεσία. Ως «̟ρόληψη» νοούνται τα µέτρα ̟ου λαµβάνονται ̟ριν µία 

ουσία, υλικό ή ̟ροϊόν καταστούν α̟όβλητα, ε̟ιτυγχάνοντας α) τη µείωση 

της ̟οσότητας των α̟οβλήτων, µεταξύ άλλων µέσω της 

ε̟αναχρησιµο̟οίησης ̟ροϊόντων ή την ̟αράταση της διάρκειας ζωής των 

̟ροϊόντων, β) τη µείωση των αρνητικών ε̟ι̟τώσεων των ̟αραγόµενων 

α̟οβλήτων στο ̟εριβάλλον και την ανθρώ̟ινη υγεία και γ) τη µείωση του 

̟εριεχοµένου των ε̟ιβλαβών ουσιών στα υλικά και ̟ροϊόντα. 

Η ̟ρόληψη και η ε̟αναχρησιµο̟οίηση των υλικών ̟ριν αυτά καταστούν 
α̟όβλητα, α̟οτελούν την βασική και ̟ιο ε̟ιθυµητή ε̟ιλογή, στην 
̟υραµίδα των ε̟ιλογών διαχείρισης α̟οβλήτων, ό̟ως α̟οτυ̟ώνεται στην 
Θεµατική Στρατηγική της ΕΕ για την Πρόληψη και Ανακύκλωση των 
Α̟οβλήτων, την Οδηγία 2008/98/ΕΚ και τον Ν. 4042/2012. Η βασική 
λογική της στρατηγικής είναι ότι τα α̟όβλητα δεν α̟οτελούν ένα άχρηστο 
βάρος αλλά έναν ̟ολύτιµο ̟όρο ̟ου, αν αξιο̟οιηθεί σωστά, µ̟ορεί να 
δώσει ̟ολλα̟λά οφέλη. Αυτός είναι ο λόγος ̟ου η α̟όρριψή τους σε 
χώρους υγειονοµικής ταφής ̟ρέ̟ει να είναι η τελευταία διαθέσιµη 
ε̟ιλογή. Α̟ό την άλλη, κάθε ε̟εξεργασία των α̟οβλήτων, όσο 
̟εριβαλλοντικά φιλική και αν είναι, καταναλώνει ενέργεια και ̟όρους, 
καταλήγοντας στο ότι η ̟ρόληψη και η ε̟αναχρησιµο̟οίηση των υλικών, 
δίνει τα ̟ερισσότερα ̟λεονεκτήµατα α̟ό την ̟αραγωγή α̟οβλήτων και 
την διαχείρισή τους µε ο̟οιαδή̟οτε τρό̟ο (ανακύκλωση, ανάκτηση 
ενέργειας, υγ.ταφή). 
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� Να ενηµερώσει και να ευαισθητο̟οιήσει του ̟ολίτες (δηµότες 

εξυ̟ηρετούµενης ̟εριοχής α̟ό το Κέντρο Ε̟αναχρησιµο̟οίησης Υλικών) 

για την ανάγκη µείωσης της ̟αραγωγής α̟οβλήτων. 

� Να βελτιώσει την καταναλωτική συµ̟εριφορά, ̟ροωθώντας τη βιώσιµη 

κατανάλωση. 

� Να αυξήσει τη διάρκεια ζωής των αγαθών, υλικών και ̟ροϊόντων, µέσω 

της ε̟αναχρησιµο̟οίησης. 

� Να τεθούν οι βάσεις για την σταδιακή εφαρµογή ̟ρογραµµάτων 

‘Πληρώνω Όσο Πετάω’ για τη διαχείριση των α̟οβλήτων. 

Το δίκτυο θα ανα̟τυχθεί α̟ό τη ∆ΙΑ∆ΥΜΑ και τους 12 ∆ήµους της Π∆Μ, 
ενώ θα ε̟ιδιωχθεί σταδιακά η υ̟οστήριξη διαφόρων φορέων της κοινωνικής 
οικονοµίας, συλλόγων και άλλων κοινωνικών και ε̟αγγελµατικών φορέων 
της Π∆Μ.  
Η ανάληψη της ευθύνης χωροθέτησης, αδειοδότησης, ωρίµανσης, υλο̟οίησης 
και λειτουργίας των Μικρών Πράσινων Σηµείων (ή και Μεγάλων Π.Σ. εκτός 
ΤΜ∆Α, για τους ∆ήµους Νεστορίου & Πρεσ̟ών) και των Γωνιών 
Ανακύκλωσης (Π.Σ. Γειτονιάς), ̟ου ̟ροτείνεται να χωροθετηθούν εντός των 
αστικών ιστών των µεγάλων οικισµών της ̟εριφέρειας, α̟οτελεί ευθύνη του 
εκάστοτε ∆ήµου. Η διαχείριση των ανακυκλώσιµων υλικών ̟ου 
συγκεντρώνονται στα Μικρά Πράσινα Σηµεία θα γίνεται α̟ό τους ∆ήµους. Η 
διαχείριση των λοι̟ών ειδικών α̟οβλήτων για τα ο̟οία δεν δύναται να 
διασφαλιστεί η ανακύκλωσή τους ή η διαχείρισή τους µε χαµηλό κόστος για 
τους ∆ήµους (̟χ ογκώδη κλ̟) θα γίνεται α̟ό τη ∆ΙΑ∆ΥΜΑ κατό̟ιν 
µεταφοράς των υλικών ̟ου συγκεντρώνονται  στην εκάστοτε ΤΜ∆Α, ̟ου θα 
λειτουργεί ως Μεγάλο Πράσινο Σηµείο. Αντίστοιχα, το σύνολο των υλικών 
̟ρος ε̟αναχρησιµο̟οίηση, εφόσον δεν µ̟ορεί να διασφαλιστεί η άµεση 
ε̟αναχρησιµο̟οίησή τους, θα µ̟ορούν να µεταφέρονται στα Κέντρα 
Ε̟αναχρησιµο̟οίησης Υλικών ̟ου δηµιουργήσει η ∆ΙΑ∆ΥΜΑ στις 5 µεγάλες 
ΤΜ∆Α (Κοζάνης, Εορδαίας, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών). Ως εκ τούτου, 
η ̟αρούσα σύµβαση δεν αφορά τα Μικρά Πράσινα Σηµεία και των Γωνιών 
Ανακύκλωσης (Π.Σ. Γειτονιάς) των ∆ήµων. 
Οι υφιστάµενες 10 Το̟ικές Μονάδες ∆ιαχείρισης Α̟ορριµµάτων (ΤΜ∆Α) της 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ, ̟ροτείνεται να µετατρα̟ούν και να λειτουργήσουν και ως 
Μεγάλα Πράσινα Σηµεία, εκτός των άλλων δράσεων ̟ου ̟εριλαµβάνουν. 
∆ιευκρινίζεται ότι οι ΤΜ∆Α, ουσιαστικά ήδη α̟ό το 2013, λειτουργούν ως 
Μεγάλα Πράσινα Σηµεία, καθώς εκεί συλλέγονται χωριστά σχεδόν όλα τα 
είδη αστικών α̟οβλήτων ̟ου αναφέρονται και στην ΚΥΑ 18485/2017 για τις 
̟ροδιαγραφές των Π.Σ. Συγκεκριµένα στις 10 ΤΜ∆Α της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ 
συλλέγονται ήδη χωριστά: 
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- Τα 4 ρεύµατα Ανακυκλώσιµων Υλικών (Χαρτιά, Πλαστικά, Μέταλλα, 

Γυαλιά). 

- Τα Πράσινα Α̟όβλητα κή̟ων/̟άρκων. 

- Τα Ογκώδη Α̟όβλητα (είδη ε̟ί̟λωσης, στρώµατα κλ̟). 

- Τα Α̟όβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξο̟λισµού (ΑΗΗΕ) και οι 

λαµ̟τήρες. 

∆εν συλλέγονται µέχρι σήµερα στις ΤΜ∆Α, βάση της ΚΥΑ 18485/2017, τα 
εξής είδη: 

- Βρώσιµα έλαια & λί̟η, για τα ο̟οία δεν έχει ανα̟τυχθεί σχετικό δίκτυο 

στην Περιφέρεια, ωστόσο οι ΤΜ∆Α έχουν λάβει την α̟αιτούµενη 

αδειοδότηση. 

- Κλωστοϋφαντουργικά α̟όβλητα (ρούχα, κουρτίνες, χαλιά κλ̟), για τα 

ο̟οία δεν έχει ανα̟τυχθεί σχετικό δίκτυο, ωστόσο οι ΤΜ∆Α έχουν λάβει 

την α̟αιτούµενη αδειοδότηση. 

- Μικρές ̟οσότητες Αδρανών Α̟οβλήτων α̟ό µικροε̟ισκευές και 

συντηρήσεις οικιών, για τις ο̟οίες δεν υ̟άρχει σχετική αδειοδότηση στις 

ΤΜ∆Α. 

Είναι ̟ροφανές ότι οι ΤΜ∆Α της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ, ουσιαστικά λειτουργούν ως 
Μεγάλα Πράσινα Σηµεία, καθώς δέχονται (ή µ̟ορούν να δέχονται µε 
δηµιουργία των α̟αραίτητων υ̟οστηρικτικών υ̟οδοµών και ̟ροµήθεια 
εξο̟λισµού) το σύνολο των α̟οβλήτων ̟ου δύναται να διακινούνται α̟ό τα 
Πράσινα Σηµεία βάση της ΚΥΑ 18485/2017. Στα ̟λαίσια της ̟αρούσας 
σύµβασης, η ∆ΙΑ∆ΥΜΑ θα ̟ροβεί σε όλες τις α̟αιτούµενες ενέργειες 
̟ροκειµένου οι ΤΜ∆Α να εξυ̟ηρετούν το σύνολο των δράσεων ενός 
Μεγάλου Πράσινου Σηµείου, βάση των ̟ροδιαγραφών της ΚΥΑ 
184185/2017. 
Σε ότι αφορά τα Κέντρα Ε̟αναχρησιµο̟οίησης Υλικών, ̟ου θα 
χωροθετηθούν εντός ή κατ΄ ε̟έκταση των υφιστάµενων ΤΜ∆Α (Κοζάνης, 
Εορδαίας, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών), θα α̟οτελούν µια α̟λή 
κτιριακή υ̟οδοµή για την ταξινόµηση, την ε̟ιδιόρθωση και την α̟οθήκευση 
των υλικών, τα ο̟οία θα διαθέτουν και χώρους έκθεσης των υλικών. Τα 
Κέντρα Ε̟αναχρησιµο̟οίησης Υλικών δύναται να χωροθετηθούν σε 
διαφορετικούς α̟ό τις ΤΜ∆Α χώρους, εφόσον είτε δεν διασφαλιστούν οι 
α̟αραίτητες ε̟εκτάσεις των γη̟έδων των ΤΜ∆Α, είτε υ̟οδειχτεί α̟ό ∆ήµο 
άλλο γή̟εδο ̟λησιέστερα στον αστικό ιστό µε κατάλληλες ̟ροδιαγραφές. Η 
λειτουργία τους θα γίνεται α̟ό τη ∆ΙΑ∆ΥΜΑ µε τη συνεργασία των 
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οµώνυµων ∆ήµων, ενώ θα υ̟άρχει η δυνατότητα υ̟οστήριξης και α̟ό φορείς 
της κοινωνικής οικονοµίας. Τα Κέντρα Ε̟αναχρησιµο̟οίησης Υλικών θα 
έχουν εκτός των άλλων και ενηµερωτικό – εκ̟αιδευτικό ρόλο. Ε̟ίσης θα 
µ̟ορούν να οργανώνονται στο χώρους αυτούς διάφορες εκδηλώσεις για 
ανταλλαγή υλικών, θεµατικές γιορτές/̟αζάρια υλικών ̟ρος 
ε̟αναχρησιµο̟οίηση και άλλες τέτοιες δράσεις ̟ου θα συνδράµουν 
ουσιαστικά στην αλλαγή της νοοτρο̟ίας και της αντίληψης των ̟ολιτών ̟ερί 
της διαχείρισης των α̟ορριµµάτων και της χρησιµότητάς των υλικών. Ο κάθε 
̟ολίτης θα µ̟ορεί είτε να ̟αραδίδει αντικείµενα ̟ου (δεν είναι α̟όβλητα) 
και δεν τα χρειάζεται, είτε να α̟οκτά υλικά α̟ό τους χώρους των Κέντρων 
Ε̟αναχρησιµο̟οίησης Υλικών. Το σύνολο των υλικών ̟ου θα 
συγκεντρώνεται στα Κέντρα Ε̟αναχρησιµο̟οίησης Υλικών θα καταγράφεται 
σε βάση δεδοµένων, στην ο̟οία θα υ̟άρχει ανοικτή ̟ρόσβαση α̟ό όλους.  
Τα Κινητά Πράσινα Σηµεία θα εξυ̟ηρετούν µικρούς, α̟οµακρυσµένους και 
ε̟οχικούς (κατοικήσιµοι µόνο θερινούς µήνες) οικισµούς, στους ο̟οίους δεν 
υ̟άρχει εύκολη και γρήγορη ̟ρόσβαση σε σταθερό Πράσινο Σηµείο. Ο ρόλος 
τους, εκτός α̟ό της συλλογής υλικών για ανακύκλωση και 
ε̟αναχρησιµο̟οίηση, θα είναι και ενηµερωτικός – εκ̟αιδευτικός. 
Η δράση δηµιουργίας του ∆ικτύου των Πράσινων Σηµείων για την 
Ε̟αναχρησιµο̟οίηση των α̟ορριµµάτων, εντάσσεται στο γενικότερο 
̟ρόγραµµα Πρόληψης ∆ηµιουργίας Α̟οβλήτων στην Π∆Μ. 
Η ̟ληροφόρηση των κατοίκων για τις δυνατότητες ε̟αναχρησιµο̟οίησης 
είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την ε̟ιτυχία των δικτύων 
ε̟αναχρησιµο̟οίησης – ̟ως συλλέγονται τα υλικά, ̟ου µ̟ορούν να 
κατατεθούν, ̟ώς νοείται η ̟αράδοση υλικών σε καλή κατάσταση και σε ̟οιά 
σηµεία είναι διαθέσιµα αντικείµενα ̟ρος ε̟αναχρησιµο̟οίηση. Τα ̟ράσινα 
σηµεία α̟οτελούν µια διεθνή και δοκιµασµένη ̟ρακτική ̟ου βασίζεται στη 
συµµετοχή των ̟ολιτών και ως εκ τούτου ̟ροϋ̟οθέτει συνεχείς και 
οργανωµένες δράσεις ενηµέρωσης. 
 
3.5 Περιοχή αναφοράς 
Η ̟εριοχή ̟αροχής των υ̟ηρεσιών της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ ̟εριλαµβάνει τα 
διοικητικά όρια των 12 ∆ήµων της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. 
 

Άρθρο 4  :   Αρµοδιότητες συµβαλλοµένων µερών 

Η ∆ΙΑ∆ΥΜΑ θα αναλάβει τον σχεδιασµό, την υλο̟οίηση των α̟αιτούµενων 
υ̟οδοµών, την ̟ροµήθεια του α̟αιτούµενου εξο̟λισµού, καθώς και τη 
συντήρηση και λειτουργία του συνόλου του φυσικού αντικειµένου της 
̟αρούσας σύµβασης, µε τη διάθεση της α̟αραίτητης υλικοτεχνικής υ̟οδοµής 
και του ̟ροσω̟ικού, ό̟ως αυτό ̟εριγράφονται στο αρ. 3.3. 
Η χρηµατοδότηση της υλο̟οίησης των α̟αιτούµενων έργων και εξο̟λισµού, 
θα ̟ροέλθει κατό̟ιν συνεργασίας της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ µε τους ∆ήµους της Π∆Μ, 
α̟ό διάφορα συγχρηµατοδοτούµενα ̟ρογράµµατα της ΕΕ (ΕΣΠΑ, Interreg, 
LIFE) ή άλλους εθνικούς, ̟εριφερειακούς ή το̟ικούς ̟όρους (Π∆Ε, Πράσινο 
Ταµείο, Το̟ικός Πόρος ∆ΕΗ). 
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Η λειτουργία των εγκαταστάσεων (Μεγάλα Πράσινα Σηµεία, Κέντρα 
Ε̟αναχρησιµο̟οίησης Υλικών, Κινητά Πράσινα Σηµεία) θα γίνεται α̟ό τη 
∆ΙΑ∆ΥΜΑ, µε την υ̟οστήριξη και τη συνεργασία των ∆ήµων.  
Οι ∆ήµοι θα φέρουν την ευθύνη µεταφοράς των αστικών α̟οβλήτων/υλικών 
̟ου συλλέγουν, στις ̟ροτεινόµενες εγκαταστάσεις. Ε̟ίσης, θα διαθέτουν τους 
α̟αιτούµενους ̟όρους, δια του τέλους διαχείρισης α̟ορριµµάτων ̟ου 
καταβάλλουν στη ∆ΙΑ∆ΥΜΑ ως Φο∆ΣΑ, θα ̟αρέχουν κάθε δυνατή 
διοικητική υ̟οστήριξη και θα εκτελούν συντονισµό δράσεων (ό̟ως 
ενηµέρωσης, ευαισθητο̟οίησης ̟ολιτών, κλ̟). 
Η ∆ΙΑ∆ΥΜΑ θα φέρει την ευθύνη ορθολογικής διαχείρισης και αξιο̟οίησης 
των υλικών ̟ου συγκεντρώνονται στις εγκαταστάσεις, ε̟ιστρέφοντας στους 
∆ήµους τα έσοδα ̟ου θα ̟ροκύ̟τουν. 
Η υλο̟οίηση της καµ̟άνιας ενηµέρωσης και ευαισθητο̟οίησης των ̟ολιτών, 
θα γίνει κατό̟ιν συνεργασίας ∆ΙΑ∆ΥΜΑ και ∆ήµων. 
∆ιευκρινίζεται ότι δεν α̟οτελεί αντικείµενο της ̟αρούσας ο σχεδιασµός, η 
υλο̟οίηση και η λειτουργία των Μικρών Πράσινων Σηµείων και των Γωνιών 
Ανακύκλωσης (Π.Σ. Γειτονιάς), αντικείµενο το ο̟οίο ανήκει α̟οκλειστικά 
στον εκάστοτε ∆ήµο της Περιφέρειας. 

Άρθρο 5  :   Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης υ̟ηρεσιών 

Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των υ̟ηρεσιών εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια 

ισχύος της ̟αρούσας. Μέχρι το 2020 θα ̟ρέ̟ει να έχουν τεθεί σε λειτουργία το 

σύνολο των ̟ροτεινόµενων έργων και δράσεων, ό̟ως ̟εριγράφονται στο αρ. 3.3 του 

φυσικού αντικειµένου της ̟αρούσας, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι εγκαίρως θα έχουν 

διασφαλιστεί οι α̟αιτούµενοι ̟όροι για την υλο̟οίηση των ̟ροτεινόµενων έργων 

και ̟ροµηθειών. 

Σταδιακά, α̟ό την υ̟ογραφή της ̟αρούσας, µε την ολοκλήρωση ο̟οιουδή̟οτε 

α̟ό τα ̟ροτεινόµενα έργα, ̟ροµήθειες, δράσεις, θα ξεκινά η λειτουργία και ̟ερίοδος 

̟αροχής υ̟ηρεσιών. 

Οι υφιστάµενες 10 ΤΜ∆Α, ήδη λειτουργούν (εν µέρει) ως Μεγάλα Πράσινα 

Σηµεία ό̟ου ∆ήµοι, ̟ολίτες, φορείς και ε̟ιχειρήσεις µ̟ορούν να ̟αραδίδουν 

αστικά (και ̟ροσοµοιούµενα σε αυτά) α̟όβλητα ̟ρος ανακύκλωση και ειδική 

διαχείριση µε σκο̟ό την αξιο̟οίησή τους. 

Μέχρι τα µέσα του 2018, εφόσον διασφαλιστούν οι α̟αιτούµενοι χρηµατοδοτικοί 

̟όροι, το σύνολο των ΤΜ∆Α θα λειτουργούν ως Μεγάλα Πράσινα Σηµεία, βάση των 

̟ροδιαγραφών της ΚΥΑ 18485/2017. 

Μέχρι τα µέσα του 2019, εφόσον διασφαλιστούν οι α̟αιτούµενοι χρηµατοδοτικοί 

̟όροι, θα τεθούν σε λειτουργία τα Κέντρα Ε̟αναχρησιµο̟οίησης Υλικών, εφόσον 
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διασφαλιστούν οι α̟αιτούµενοι χρηµατοδοτικοί ̟όροι και ̟αραχωρηθούν οι 

κατάλληλες εκτάσεις α̟ό τους ∆ήµους στη ∆ΙΑ∆ΥΜΑ. 

∆ράση 
2018         
(Α) 

2018   
(Β) 

2019          
(Α) 

2019   
(Β) 

2020   
(Α) 

2020           
(Β) 

2021-2042 

Μετατρο̟ή 10 
ΤΜ∆Α σε Μεγάλα 
Πράσινα Σηµεία 

Υλο̟οίηση Λειτουργία 

Κέντρο Ε̟αναχρη-
σιµο̟οίησης 
Κοζάνης 

Υλο̟οίηση Λειτουργία 

Κέντρο 
Ε̟αναχρησι-
µο̟οίησης 
Εορδαίας 

Υλο̟οίηση Λειτουργία 

Κέντρο 
Ε̟αναχρησι-
µο̟οίησης 
Καστοριάς 

Υλο̟οίηση Λειτουργία 

Κέντρο 
Ε̟αναχρησι-
µο̟οίησης 
Φλώρινας 

Υλο̟οίηση Λειτουργία 

Κέντρο 
Ε̟αναχρησι-
µο̟οίησης 
Γρεβενών 

Υλο̟οίηση Λειτουργία 

Προµήθεια 
Κινητών Πράσινων 
Σηµείων 

Προµήθεια Λειτουργία 

Ανά̟τυξη µιας 
ενιαίας βάσης 
δεδοµένων – 
̟ληροφ.συστήµατος 

Σχεδιασµός Υλο̟οίηση Λειτουργία 

Προγράµµατα 
χορήγησης 
αντα̟οδοτικών 
κινήτρων 

Σχεδιασµός Υλο̟οίηση Λειτουργία 

Καµ̟άνια 
ενηµέρωσης και 
ευαισθ/σης 
̟ολιτών 

Σχεδιασµός Υλο̟οίηση 
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Άρθρο 6  :   Κόστος – Χρηµατοδότηση – Όροι καταβολής του τιµήµατος 

Η χρηµατοδότηση της υλο̟οίησης των α̟αιτούµενων έργων και 

̟ροµηθειών, θα γίνει α̟ό διάφορα συγχρηµατοδοτούµενα ̟ρογράµµατα της 

ΕΕ (ΕΣΠΑ, Interreg, LIFE) ή άλλους εθνικούς, ̟εριφερειακούς ή το̟ικούς 

̟όρους (Π∆Ε, Πράσινο Ταµείο, κλ̟) και δεν α̟οτελεί αντικείµενο της 

̟αρούσας ̟ρογραµµατικής σύµβασης. Την ευθύνη διασφάλισης της 

χρηµατοδότησης (υ̟οβολή τεχνικών δελτίων, υλο̟οίηση έργων, ̟ληρωµές 

κλ̟) θα έχει η ∆ΙΑ∆ΥΜΑ. Οι ∆ήµοι θα υ̟οστηρίζουν τη ∆ΙΑ∆ΥΜΑ, µε κάθε 

δυνατό µέσο, στις διαδικασίες διασφάλισης των α̟αιτούµενων 

χρηµατοδοτικών ̟όρων. ∆εν ̟ροβλέ̟εται η καταβολή ιδίων ̟όρων της 

∆ΙΑ∆ΥΜΑ ή των ∆ήµων, για την υλο̟οίηση των α̟αιτούµενων 

εγκαταστάσεων του αρ. 3.3. της ̟αρούσης ̟ρογρ.σύµβασης. Στο 

Παράρτηµα 1 ̟αρατίθεται ενδεικτικός ̟ροϋ̟ολογισµός των α̟αιτούµενων 

έργων και ̟ροµηθειών. 

Το κόστος λειτουργίας των Μεγάλων Πράσινων Σηµείων και των 

Κέντρων Ε̟αναχρησιµο̟οίησης θα ενσωµατωθεί στο υ̟όλοι̟ο κόστος 

λειτουργίας της εκάστοτε ΤΜ∆Α, ̟ου α̟οτελεί και τη βασική 

δραστηριότητα διαχείρισης των δηµοτικών ΑΣΑ, για τις ο̟οίες υ̟ηρεσίες 

οι ∆ήµοι καταβάλουν στη ∆ΙΑ∆ΥΜΑ τέλη διαχείρισης α̟ορριµµάτων 

βάση του αρ. 9 του Ν. 3854/2010, ό̟ου τρο̟ο̟οιείται και ισχύει κάθε φορά. 

Συνε̟ώς, για την υλο̟οίηση της ̟ρογραµµατική αυτής σύµβαση, κατά τη 

φάση λειτουργίας των εγκαταστάσεων δεν θα ̟ροκύ̟τει κανένα ε̟ι̟λέον 

̟ρόσθετο κόστος για τους ∆ήµους, εκτός του κόστους α̟ασχόλησης 

̟ροσω̟ικού για την λειτουργία των Μεγάλων Πράσινων Σηµείων και των 

Κέντρων Ε̟αναχρησιµο̟οίησης, σε ωράριο εκτός του ̟ροβλε̟όµενου 

ωραρίου λειτουργίας της ΤΜ∆Α, εφόσον υ̟άρχει τέτοια ανάγκη για την 

καλύτερη εξυ̟ηρέτηση των δηµοτών και εφόσον υ̟οδειχτεί α̟ό τον 

εξυ̟ηρετούµενο ∆ήµο. Το ̟ροβλε̟όµενο ωράριο λειτουργίας των ΤΜ∆Α, 

είναι αυτό ̟ου ορίζεται στους όρους της α̟ό 10/6/2015 σύµβασης Σ∆ΙΤ 

µεταξύ ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε. και ΕΠΑ∆ΥΜ Α.Ε. (̟αράρτηµα 5Α, ̟αρ. 3.23.10, 

ΑΔΑ: 629ΘΩΡ6-Ε31



Πίνακας 2), ό̟ως θα τρο̟ο̟οιείται κάθε φορά για την βέλτιστη εξυ̟ηρέτηση 

του εκάστοτε ∆ήµου, κατό̟ιν συµφωνίας της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ µε την ΕΠΑ∆ΥΜ. 

Το κόστος λειτουργίας του Κινητού Πράσινου Σηµείου, ανά ηµέρα 

εξυ̟ηρέτησης ο̟οιουδή̟οτε ∆ήµου, θα καθοριστεί µε ξεχωριστή α̟όφαση 

του ∆.Σ. της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ, κατό̟ιν σχετικής τεκµηρίωσης, ενώ το κόστος 

εξυ̟ηρέτησης, ανάλογα µε τις ηµέρες ̟ου ε̟ιθυµεί ο κάθε ∆ήµος σε ετήσια 

βάση, θα ενσωµατώνεται στο εκάστοτε ετήσιο κόστος υ̟ηρεσιών 

διαχείρισης α̟ορριµµάτων ̟ου καταβάλει στη ∆ΙΑ∆ΥΜΑ. Η εξυ̟ηρέτηση 

ενός ∆ήµου α̟ό Κινητό Πράσινο Σηµείο της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ, δεν θα είναι 

υ̟οχρεωτική. Οι ∆ήµοι θα µ̟ορούν να ̟ροµηθεύονται και να λειτουργούν 

και δικά τους Κινητά Πράσινα Σηµεία, ανεξάρτητα α̟ό αυτά ̟ου θα διαθέτει 

η ∆ΙΑ∆ΥΜΑ και θα εξυ̟ηρετούν όλους τους ∆ήµους αναλογικά. 

∆ιευκρινίζεται ότι το σύνολο των εσόδων α̟ό τις ̟ωλήσεις των 

συλλεγόµενων υλικών στα Μεγάλα Πράσινα Σηµεία και τα Κινητά 

Πράσινα Σηµεία, θα ε̟ιστρέφονται στους ∆ήµους αναλογικά µε τις 

̟οσότητες ̟ου ̟αραδίδονται και τις τιµές ̟ώλησης ̟ου θα 

διασφαλίζονται. 

Η λειτουργία των ̟ροτεινόµενων εγκαταστάσεων του αρ. 3.3. της 

̟αρούσης ̟ρογρ. σύµβασης, σύµφωνα µε τις ̟ροβλέψεις των διατάξεων 

̟ου ε̟ιβάλλουν αυτήν, θα ̟ροκαλέσει δα̟άνες, αλλά και έσοδα α̟ό την 

ανακύκλωση ή µείωση του κόστους διαχείρισης λόγω 

ε̟αναχρησιµο̟οίησης αντί διαχείρισής τους ως α̟οβλήτων. Στο µέτρο 

̟ου το κόστος λειτουργίας των α̟αιτούµενων εγκαταστάσεων, θα 

ενσωµατωθεί στα τέλη διαχείρισης α̟ορριµµάτων ̟ου καταβάλουν οι 

∆ήµοι στη ∆ΙΑ∆ΥΜΑ, βάση του αρ. 9 του Ν. 3854/2010 ό̟ως ισχύει κάθε 

φορά, δεν µ̟ορεί να θεωρηθεί ότι η ̟ρογραµµατική αυτή σύµβαση έχει 

α̟οτιµητέο οικονοµικό αντικείµενο. 

 

Άρθρο 7: ∆ικαιώµατα και υ̟οχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών 
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Α. Η ∆ΙΑ∆ΥΜΑ αναλαµβάνει την άριστη, συνεχή και ανελλι̟ή εκτέλεση 
των ̟αρακάτω ενεργειών: 

1. Την εκ̟όνηση των α̟αιτούµενων τεχνικών µελετών για τα έργα. 

2. Τη σύνταξη των α̟αραίτητων τεχνικών ̟ροδιαγραφών ̟ροµηθειών 

εξο̟λισµού. 

3. Την αδειοδότηση των ̟ροτεινόµενων έργων (̟εριβαλλοντικές, οικοδοµικές 

και λοι̟ές αδειοδοτήσεις). 

4. Τη σύνταξη των τευχών δηµο̟ράτησης έργων, ̟ροµηθειών και υ̟ηρεσιών. 

5. Τη διασφάλιση χρηµατοδοτήσεων (υ̟οβολή τεχνικών δελτίων, 

διεκ̟εραίωση διαδικασιών, ̟ληρωµές κλ̟). 

6. Την δηµο̟ράτηση των έργων, ̟ροµηθειών κα υ̟ηρεσιών. 

7. Την υλο̟οίηση των έργων, ̟ροµηθειών κα υ̟ηρεσιών. 

8. Την λειτουργία και συντήρηση των έργων και του εξο̟λισµού, διαθέτοντας 

το α̟αιτούµενο ̟ροσω̟ικό και τα µέσα ̟ου α̟αιτούνται, καθώς και 

καλύ̟τοντας όλες τις α̟αιτούµενες ̟άγιες και τακτικές ή έκτακτες 

δα̟άνες. 

9. Την ενηµέρωση του ∆ήµου, σε µηνιαία βάση, για τις ̟οσότητες υλικών 

̟ρος ανακύκλωση και ε̟αναχρησιµο̟οίηση ̟ου ̟αραλαµβάνονται στις 

εγκαταστάσεις της, καθώς και τις ̟οσότητες ̟ου ̟ροωθούνται ̟ρος 

̟ώληση και ε̟αναχρησιµο̟οίηση αντίστοιχα. 

10. Την καταχώρηση των στοιχείων για τα εισερχόµενα και εξερχόµενα 

υλικά ανά εγκατάσταση, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Α̟οβλήτων, µία φορά 

ετησίως. 

11. Την συνεργασία µε τον εκάστοτε εξυ̟ηρετούµενο ∆ήµο για την 

εξυ̟ηρέτηση α̟ό το ωράριο λειτουργίας κάθε εγκατάστασης και την 

τρο̟ο̟οίησή του ό̟ου α̟αιτείται, λαµβάνοντας υ̟όψη τις συµβατικές 

υ̟οχρεώσεις α̟ό την σύµβαση Σ∆ΙΤ µε την ΕΠΑ∆ΥΜΑ Α.Ε. 
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12. Την σταδιακή ε̟έκταση και αναβάθµιση των έργων και του 

εξο̟λισµού, για βελτίωση των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών και την 

α̟οδοτικότερη και οικονοµικότερη λειτουργία τους. 

13. Τον σχεδιασµό και την υλο̟οίηση της καµ̟άνιας ενηµέρωσης και 

ευαισθητο̟οίησης των ̟ολιτών. 

14. Την ̟αράδοση χωρίς οικονοµικό αντάλλαγµα ̟ρος τους ̟ολίτες της 

Π∆Μ των υλικών/α̟οβλήτων ̟ου δύναται να ε̟αναχρησιµο̟οιηθούν. 

15. Την ̟ώληση των ανακυκλώσιµων υλικών σε κατάλληλα 

αδειοδοτηµένες ε̟ιχειρήσεις, διασφαλίζοντας (κατό̟ιν 

ανοικτών/διαφανών διαδικασιών) ότι ε̟ιτυγχάνονται οι καλύτερες 

δυνατές τιµές ̟ώλησης. 

16. Η ε̟ιστροφή των εσόδων α̟ό ̟ωλήσεις των ανακυκλώσιµων υλικών 

στους ∆ήµους και τις ε̟ιχειρήσεις ̟ου συµµετέχουν στα ̟ρογράµµατα 

ανακύκλωσης, σε τακτική βάση, ανάλογα µε τις ̟οσότητες υλικών ̟ου 

̟αραδίδουν χωριστά στις εγκαταστάσεις της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ. 

17. Την χορήγηση αντα̟οδοτικών κινήτρων (εκ̟τωτικά κου̟όνια, δώρα, 

ε̟αίνους/βραβεία) στους δηµότες ̟ου ̟αραδίδουν µόνοι τους υλικά ̟ρος 

ανακύκλωση και ε̟αναχρησιµο̟οίηση, κατό̟ιν συνεργασίας µε το̟ικές 

ε̟ιχειρήσεις και φορείς/οργανισµούς (εµ̟ορικοί σύλλογοι, ε̟ιµελητήρια, 

κλ̟). 

18. Την τήρηση των συµβατικών όρων της ̟αρούσης. 

 

Β. Οι 12 ∆ήµοι της Π∆Μ αναλαµβάνουν την άριστη, συνεχή και ανελλι̟ή 

εκτέλεση των ̟αρακάτω ενεργειών : 

1. Τον καθορισµό µε α̟όφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ό̟ως α̟αιτείται α̟ό 

Ν. 4447/2016 (αρ. 21), της εκάστοτε ΤΜ∆Α ως Μεγάλο Πράσινο Σηµείο του 

αντίστοιχου ∆ήµου. Για τους ∆ήµους Νεστορίου και Πρεσ̟ών, λόγω της 

µεγάλης α̟όστασης α̟ό τις ΤΜ∆Α-Μεγάλα Πράσινα Σηµεία, ̟ροτείνεται 

η δηµιουργία διακριτών Μεγάλων Πράσινων Σηµείων. 
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2. Την οργάνωση και υλο̟οίηση, στα διοικητικά του όρια, ̟ρογραµµάτων 

χωριστής συλλογής των ανακυκλώσιµων υλικών και υλικών ̟ρος 

ε̟αναχρησιµο̟οίηση, ̟ου γίνονται α̟οδεκτά στα Μεγάλα Πράσινα 

Σηµεία και τα Κέντρα Ε̟αναχρησιµο̟οίησης Υλικών. 

3. Την ̟αράδοση στις εγκαταστάσεις της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ, χωριστά ανά κατηγορία, 

των συλλεχθέντων ανακυκλώσιµων υλικών ή υλικών ̟ρος 

ε̟αναχρησιµο̟οίησης.  

4. Την ̟αροχή κάθε δυνατής διοικητικής υ̟οστήριξης και την εκτέλεση του 

συντονισµού των α̟αιτούµενων  δράσεων (ό̟ως ενηµέρωσης, 

ευαισθητο̟οίησης ̟ολιτών, κλ̟). 

5. Την ̟αραλαβή των ζυγολογίων ̟ου εκδίδονται µε την ̟αράδοση κάθε 

φορτίου και την τήρηση αρχείου µε τις ̟οσότητες των υλικών ̟ου 

̟αραδίδει. 

6. Την καταχώρηση των στοιχείων ζυγολογίων, κατό̟ιν ε̟ιβεβαίωσης µε τη 

∆ΙΑ∆ΥΜΑ, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Α̟οβλήτων, µία φορά ετησίως. 

7. Την διάθεση των α̟αιτούµενων ̟όρων για τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων, δια του τέλους διαχείρισης α̟ορριµµάτων ̟ου 

καταβάλλουν στη ∆ΙΑ∆ΥΜΑ ως Φο∆ΣΑ, βάση του αρ. 9 του Ν. 3854/2010 

ό̟ως ισχύει κάθε φορά. 

8. Την έκδοση των α̟αραίτητων τιµολογίων για την καταβολή α̟ό τη 

∆ΙΑ∆ΥΜΑ των εσόδων α̟ό τις ̟ωλήσεις των ανακυκλώσιµων υλικών ̟ου 

αντιστοιχούν στις ̟οσότητες ̟ου ̟αρέδωσε. 

9. Την ενηµέρωση της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ για το ωράριο λειτουργίας του εκάστοτε 

Μεγάλου Πράσινου Σηµείου ή Κέντρου Ε̟αναχρησιµο̟οίησης ̟ου 

ε̟ιθυµεί. 

10. Την ενηµέρωση της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ για τα ̟ρογράµµατα λειτουργίας – 

εξυ̟ηρέτησης οικισµών του ∆ήµου α̟ό τα ΚΙΠΣ της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ, σε ετήσια 

βάση. 
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11. Την υ̟οστήριξη της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ στην υλο̟οίηση της καµ̟άνιας 

ενηµέρωσης και ευαισθητο̟οίησης των ̟ολιτών. 

12. Την τήρηση των συµβατικών όρων της ̟αρούσης. 

 

Άρθρο 8 :  Ρήτρες  

Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να εφαρµόζουν τους όρους της 
̟αρούσας σύµβασης. Η ̟αράβαση ο̟ουδή̟οτε α̟ό τους όρους  της 
̟αρούσας ̟ρογραµµατικής σύµβασης ή η ̟αράβαση νόµου ή της καλής 
̟ίστης και των συναλλακτικών ηθών α̟ό ένα α̟ό τα συµβαλλόµενα µέρη 
δίνει το δικαίωµα στο άλλο να ζητήσει κάθε θετική  ή α̟οθετική ζηµιά. 
Ειδικότερα σε ̟ερί̟τωση ̟αράβασης των όρων της σύµβασης θα 
ε̟ιβάλλονται συγκεκριµένες ̟οινικές ρήτρες, ύψους ̟εντακοσίων ευρώ 
(500,00 €) το µήνα, µε α̟οφάσεις της κοινής ε̟ιτρο̟ής ̟αρακολούθησης 
(ΚΕΠ) του ̟αρακάτω άρθρου. Το ̟οσό της ̟οινικής ρήτρας δύναται να 
αυξάνεται κατό̟ιν αιτιολογηµένης α̟όφασης της ΚΕΠ του ̟αρακάτω 
άρθρου. 

 

Άρθρο 9 : Κοινή Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) 

Με βάση τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας συνιστάται Κοινή 
Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Συµβάσεως, ̟ου α̟οτελείται α̟ό τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε. 

Έργο της ΚΕΠ είναι η ε̟ο̟τεία της ορθής εφαρµογής της ̟αρούσης και η 
ε̟ίλυση των θεµάτων ̟ου ̟ροκύ̟τουν κατά την υλο̟οίησή της, µε γνώµονα 
την ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας. 

Η ΚΕΠ ̟αρεµβαίνει και ε̟ιδιώκει την ε̟ίλυση των διαφορών µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών. Η Ε̟ιτρο̟ή συγκαλείται α̟ό τον Πρόεδρό της είτε σε 
τακτική βάση ό̟ως θα καθοριστεί µε σχετική α̟όφαση ̟ου θα λάβει κατά 
̟λειοψηφία, είτε έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα µέλος τουλάχιστον, 
συνεδριάζει δε έγκυρα αν ̟αρευρίσκονται όλα τα µέλη της και α̟οφασίζει 
για κάθε θέµα µε α̟λή ̟λειοψηφία του συνόλου των µελών της. 

 Η ΚΕΠ συνεδριάζει στα γραφεία της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε. και ̟ρόεδρος 
ορίζεται ο εκάστοτε Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ 
Α.Ε. 

 

Άρθρο 10 : Ε̟ίλυση διαφορών 

Συµφωνείται ότι αρµόδια για την ε̟ίλυση τυχόν διαφορών ̟ου θα 
̟ροκύψουν α̟ό την αθέτηση των όρων της ̟αρούσης είναι η Κοινή Ε̟ιτρο̟ή 
Παρακολούθησης του άρθρου 8. Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων 
̟ου αφορά την εκτέλεση και ερµηνεία της ̟αρούσης και ̟ου δεν θα 
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διευθετείται α̟ό την ΚΕΠ θα ε̟ιλύεται α̟οκλειστικά α̟ό τα αρµόδια 
δικαστήρια Κοζάνης ο̟οιουδή̟οτε βαθµού και δικαιοδοσίας.  

 

Άρθρο 11 : Λύση της σύµβασης  

Η ̟αρούσα ̟ρογραµµατική σύµβαση λύεται: 
α. Με την ̟άροδο της συµφωνηµένης ή κατά ̟αράταση διάρκειας ισχύος 

της. 
β. Με την λύση της εταιρίας ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε., δι' οιονδή̟οτε λόγο. 
γ. Με µονοµερή καταγγελία της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε. (µε α̟όφαση της ΚΕΠ σε 

ο̟οιαδή̟οτε χρονική στιγµή της ̟αρούσας ̟ρογραµµατικής σύµβασης), αν 
δια̟ιστωθεί ότι η συνέχισή της σύµβασης καταστεί οικονοµικά ασύµφορη. 
Οικονοµικά ασύµφορη θεωρείται η συνέχιση της σύµβασης ιδίως όταν: 

i ∆εν ε̟ιτελείται ο σκο̟ός της λειτουργίας των Μεγάλων Πράσινων 
Σηµείων και των Κέντρων Ε̟αναχρησιµο̟οίησης Υλικών/Α̟οβλήτων, 
ό̟ως αυτός ̟ροκύ̟τει α̟ό την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία και τα 
ισχύοντα (εθνικά ή ̟εριφερειακά) σχέδια διαχείρισης α̟οβλήτων. 

ii Η συµµετοχή των ∆ήµων, των φορέων/ε̟ιχειρήσεων και των 
α̟λών ̟ολιτών είναι ̟ολύ µικρή. Ωστόσο, η µικρή συµµετοχή στη 
λειτουργία ο̟οιουδή̟οτε Μεγάλου Πράσινου Σηµείου ή Κέντρου 
Ε̟αναχρησιµο̟οίησης Υλικών/Α̟οβλήτων, µε βάση όσα ̟ροβλέ̟ονται 
στην ̟αρούσα, δεν λύει αυτόµατα τη σύµβαση, ούτε την καθιστά 
ανίσχυρη. 

iii ∆ια̟ιστωθεί ο̟οιαδή̟οτε δυσλειτουργία κατά την καταβολή των 
̟όρων της ̟αρούσης. 

 

Άρθρο 12: Τρο̟ο̟οίηση της σύµβασης – Τελικές διατάξεις 

Καµία τρο̟ο̟οίηση των όρων της ̟αρούσας σύµβασης δεν 
αναγνωρίζεται χωρίς την έγγραφη σύµφωνη γνώµη των συµβαλλοµένων 
µερών. Αν ένας όρος της ̟αρούσας σύµβασης καταστεί ανίσχυρος κατά το 
ισχύον δίκαιο δεν θίγεται η ισχύς των υ̟όλοι̟ων όρων της, εκτός αν το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε. κρίνει ότι α̟αιτείται τρο̟ο̟οίηση 
της ̟αρούσης ̟ρος ̟λήρωση του ανακύ̟τοντος κενού. Τρο̟ο̟οίηση των 
όρων της ̟αρούσας µε βάση ο̟οιαδή̟οτε αλλαγή του νοµοθετικού ̟λαισίου 
ε̟έρχεται χωρίς να ε̟ηρεάζεται η ισχύς της ̟αρούσης. 

Με την ̟αρέλευση εξαµήνου α̟ό την έναρξη ισχύος της ̟αρούσας, 
δίδεται η δυνατότητα οι συµβαλλόµενοι να ̟ροχωρήσουν στις αναγκαίες 
τρο̟ο̟οιήσεις του συµβατικού αντικειµένου, µε σκο̟ό την ̟εραιτέρω 
βελτίωση των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών. 
Συµφωνείται ρητά ότι η ̟αρούσα σύµβαση είναι σύµβαση ̟λαίσιο και µ̟ορεί 
να εξειδικεύεται κάθε φορά µε ε̟ιµέρους Παραρτήµατα ή µε ειδικότερες 
συµβάσεις. Τα Παραρτήµατα θα α̟οτελούν κάθε φορά ανα̟όσ̟αστο µέρος 
της ̟αρούσης και θα µ̟ορούν να τρο̟ο̟οιηθούν µε βάση τους όρους ̟ου 
̟ροβλέ̟ονται στην ̟αρούσα και ̟άντα µε τη σύµφωνη γνώµη της Κοινής 
Ε̟ιτρο̟ής. Κατά τη φάση εκτέλεσης της ̟αρούσας, ε̟ιµέρους ειδικοί όροι 
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δύναται να εξειδικεύονται, µε σκο̟ό την ταχεία υλο̟οίηση του φυσικού 
αντικειµένου της ̟αρούσας, εφόσον δεν ε̟ηρεάζουν δυσµενών τα οικονοµικά 
µεγέθη της ̟αρούσας και δεν ε̟ιβαρύνουν οικονοµικά τους ∆ήµους, κατό̟ιν 
α̟όφασης της ΚΕΠ του αρ. 8, χωρίς να α̟αιτείται εκ νέου η έγγραφη 
σύµφωνη γνώµη όλων των συµβαλλοµένων ∆ήµων, αλλά µόνο όσων ∆ήµων 
άµεσα ε̟ηρεάζονται α̟ό τους σχετικούς ειδικούς όρους. 

Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η ̟αράλειψη υ̟οχρεώσεων α̟ό 
ο̟οιοδή̟οτε συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων ̟ρος τη 
σύµβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων ̟ου ̟ροβλέ̟ει η σύµβαση αυτή 
α̟ό ο̟οιοδή̟οτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µ̟ορεί να θεωρηθεί ως 
̟αραίτηση των συµβαλλοµένων µερών α̟ό δικαιώµατα ή α̟αλλαγή α̟ό 
υ̟οχρέωσή τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη ̟ου 
δεν αναγνωρίζονται α̟ό αυτή τη σύµβαση.    

Ρητά συµφωνείται ότι όλοι οι όροι του ̟αρόντος είναι ουσιώδεις, η δε 
̟αράβαση ο̟οιουδή̟οτε όρου του ̟αρόντος ̟αρέχει το δικαίωµα, ύστερα 
α̟ό εξώδικη ̟ρόσκληση, της λύσης της ̟αρούσας σύµβασης α̟ό υ̟αιτιότητα 
της άλλης ̟λευράς.  
 
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συνα̟οδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα 
µέρη και ̟ρος α̟όδειξη αναγνώστηκε η σύµβαση αυτή και υ̟ογράφηκε σε 
δεκατρία αντίτυ̟α και διαβιβάστηκαν α̟ό ένα σε κάθε συµβαλλόµενο µέρος. 
 
                   Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 171 /2018 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                          Ο ∆ήµαρχος                                   Τα Μέλη 
                    Σάββας Ζαµανίδης    
 

 1  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2  Καίδης Απόστολος 

 3  Κατσίδης Ευστάθιος 

 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 9 Κάλφας Γεώργιος 

     10 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 11 Χαιτίδης Γεώργιος 

 12 Κύρκα Μαρία  

 13 Αριστερίδης Ιωάννης 

 14 Παπαοικονόµου Παντελής 

 15 Τσολακίδης Ισαάκ 
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               Πτολεµαΐδα 16 Ανδρεάδης Κων/νος 

     Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού         17 Ασπράγκαθος Ιωάννης 

             Συµβουλίου 18 Μπίγγας Στέφανος 

 19 Καραίσκος Γεώργιος       

 20 Μίχος Κωνσταντίνος         

 21 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

  Παντελής Πα̟αοικονόµου           22. Χολµπα Αντωνία 
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