ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 31/2017 ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Θέμα: ύνατη ππογπαμμαηικήρ ζύμβαζηρ μεηαξύ Γήμος Αμςνηαίος και
ΓΗΑΓΤΜΑ για ηην δημιοςπγία μεγάλος ππάζινος ζημείος.
Απιθ. Απόθαζηρ: 338/2017
ην Ακύληαην, ζήκεξα 13 ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Γεπηέξα θαη
ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ,
ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 18059/08-11-2017 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε
απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε
ζύλνιν 27 κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 23 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Νάηζεο Ησάλλεο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Καξανύιε Αθξνδίηε
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ησάλλνπ Υξήζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ησάλλεο
Ησαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Αβξακίδεο Ησάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ηνξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Βεξάλε Φσηεηλή
Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
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Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Πεηξώλ θ.
Κπξηαθόπνπινο Γξεγόξηνο, θιήζξνπ θ. Σζαθθόπνπινο Ησάλλεο θαη Φηιώηα θ.
Μαξθόπνπινο Αλέζηεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνζήιζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο θ. Θενδσξίδεο Αβξαάκ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 5νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο
θ. Αβξακίδεο Ησάλλεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο θ. Αθξηηίδεο Βαγγέιεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 7νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο
θ. Βνιηώηεο Αξγύξεο.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 10ο ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ηελ εηζήγεζε ηεο
ηερληθήο ππεξεζίαο σο εμήο: ύκθσλα κε ην λέν ΔΓΑ πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ΠΤ
49/2015 (ΦΔΚ 174/Α) απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ελόο (1) ηνπιάρηζηνλ Πξάζηλνπ
εκείνπ αλά Γήκν, έσο ην 2020.
ύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην αξ. 21 παξ. 2 ηνπ Ν. 4447/2016 (ΦΔΚ 241/Α), πνπ
ζπκπιεξώλεη ην αξ. 11 παξ. 21-24 ηνπ Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α), θαζώο θαη ην αξ. 3
παξ. 3 ηεο ΚΤΑ 18485/2017 (ΦΔΚ 1412/Β) «Καζνξηζκόο θαηεγνξηώλ θαη
πξνδηαγξαθώλ Π..», ηα Πξάζηλα εκεία νξγαλώλνληαη από ηνπο ΟΣΑ Α΄ Βαζκνύ.
Βαζηθόο ζθνπόο ησλ Πξάζηλσλ εκείσλ (Π..) είλαη ε ρσξηζηή ζπιινγή δηάθνξσλ
θαηεγνξηώλ αλαθπθιώζηκσλ αζηηθώλ απνβιήησλ πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνύλ πξνο
επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθύθισζε. Σα Πξάζηλα εκεία νξγαλώλνληαη κε ηελ
επζύλε ησλ Γήκσλ, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηα δεκνηηθά Σνπηθά ρέδηα
Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ (ΣΓΑ) θαη ην εγθεθξηκέλν ΠΔΓΑ. ηα Πξάζηλα
εκεία ζα κπνξνύλ εθηόο από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο θαη νη πνιίηεο, νη θνξείο θαη νη
επηρεηξήζεηο λα πξνζθνκίδνπλ θαη λα ελαπνζέηνπλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο
ρώξνπο, μερσξηζηά γηα θάζε θαηεγνξία, είηε απόβιεηα γηα αλαθύθισζε ή θαη εηδηθή
δηαρείξηζε, είηε αληηθείκελα πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε. ηα Πξάζηλα εκεία ζα
γίλεηαη κηα πξώηε δηαινγή θαη ηαμηλόκεζε ησλ πιηθώλ ζε επαλαρξεζηκνπνηήζηκα θαη
ζε αλαθπθιώζηκα.
Σα Πξάζηλα εκεία κπνξνύλ λα πνηθίινπλ ζε κέγεζνο, κε ή ρσξίο ηδηαίηεξεο
ππνδνκέο. ύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 18485/2017 (ΦΔΚ 1412/Β) θαηαηάζζνληαη ζε:


Πξάζηλα εκεία, εληόο ή εθηόο νηθηζκώλ θαη εηδηθόηεξα ζηα
 Μηθξά Πξάζηλα εκεία θαη
 Μεγάια Πξάζηλα εκεία



Κέληξα Αλαθύθισζε, Δθπαίδεπζεο Γηαινγήο ζηελ Πεγή (ΚΑΔΓΗΠ), πνπ είλαη
Μηθξό Πξάζηλν εκείν ζε ζπλδπαζκό κε ππνδνκέο θαη δξάζεηο εθπαίδεπζεο ζηε
ΓζΠ θαη ελζσκάησζε πξσηνβνπιηώλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο



Γσληέο Αλαθύθισζεο (ΓΑ) ή Πξάζηλα εκεία Γεηηνληάο
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Κηλεηά Πξάζηλα εκεία (ΚΗΠ)

Αληηθείκελν ηεο παξνύζεο ζύκβαζεο είλαη:
α. Ζ κεηαηξνπή, ησλ πθηζηάκελσλ 10 Σνπηθώλ Μνλάδσλ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ
(ΣΜΓΑ) ηνπ ΟΓΑ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζε Μεγάια Πξάζηλα εκεία, κέζσ ηεο
επέθηαζεο θαη αλαβάζκηζεο (όπνπ απαηηείηαη) ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκώλ (βάζε
ησλ πξνδηαγξαθώλ ηεο ΚΤΑ 18485/2017,ΦΔΚ 1412/Β) θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο
πξνο εμππεξέηεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ. Με ηελ ζύκβαζε απηή, εθηόο
ησλ άιισλ, ζα επηηεπρζεί ε απαίηεζε γηα δεκηνπξγία ελόο (1) Πξάζηλνπ εκείνπ αλά
Γήκν κέρξη ηνπ 2020, σο εμήο:

Γήμορ

Δξςπηπέηηζη από Μεγάλο
Π.. (κε επέθηαζε δξάζεσλ
θαη εγθαηαζηάζεσλ ηεο
ΣΜΓΑ ηεο ΓΗΑΓΤΜΑ)

Ακπληαίνπ

Ακπληαίνπ

Άξγνπο Οξεζηηθνύ

Καζηνξηάο (δηνηθεηηθά όξηα
Γ.Άξγνπο Οξεζηηθνύ)
ηάηηζηαο

Βνΐνπ
Βνΐνπ (Σζνηύιη)
Γξεβελώλ

Γξεβελώλ

Γεζθάηεο

Γεζθάηεο

Δνξδαίαο

Δνξδαίαο

Καζηνξηάο

Καζηνξηάο (δηνηθεηηθά όξηα
Γ.Άξγνπο Οξεζηηθνύ)

Κνδάλεο

Κνδάλεο

Νεζηνξίνπ

Καζηνξηάο (δηνηθεηηθά όξηα
Γ.Άξγνπο Οξεζηηθνύ)

Πξεζπώλ

Καζηνξηάο (δηνηθεηηθά όξηα
Γ.Άξγνπο Οξεζηηθνύ)
ή εναλλακτικά
Φιώξηλαο

εξβίσλ-Βειβεληνύ

εξβίσλ

Φιώξηλαο

Φιώξηλαο

Θέζη
2 ρικ Ν-ΝΓ νηθηζκνύ σηήξα (3967
αγξνηεκάρην σηήξα), Γ.Κ.-Γ.Δ.
Ακπληαίνπ, Γ. Ακπληαίνπ
ΒΗΟΠΑ Καζηνξηάο (ηκήκα ηνπ 1063
αγξνηεκαρίνπ Άξγνπο Οξεζηηθνύ), 3,5
ρικ Καζηνξηάο
Μπνξιέθηα, Γ.Κ. - Γ.Δ. ηάηηζηαο, Γ.
Βνΐνπ
1ν ρικ νδνύ Σζνηπιίνπ-Βξνληήο, Γ.Δ.
Σζνηπιίνπ, Γ. Βνΐνπ
θακλά (509α αγξνηεκάρην Μπξζίλεο),
Σ.Κ. Μπξζίλεο, Γ.Δ. Γξεβελώλ, Γ.
Γξεβελώλ
θάια (ηκήκα ηνπ 444 αγξνηκαρίνπ
Παιηνπξηάο), Σ.Κ. Παιηνπξηάο, Γ.Δ.
Γεζθάηεο, Γ. Γεζθάηεο
Κνπξί - Γέθπξα Αλαηνιηθνύ, Γ.Κ. Γ.Δ. Πηνιεκατδαο, Γ. Δνξδαίαο
ΒΗΠΑ Καζηνξηάο (ηκήκα ηνπ 1063
αγξνηεκαρίνπ Άξγνπο Οξεζηηθνύ), 3,5
ρικ Καζηνξηάο-Μαληάθνη, Γ.Κ.-Γ.Δ.
Άξγνπο Οξεζηηθνύ, Γ. Άξγνπο
Οξεζηηθνύ
Καζιάο, Γ.Κ. - Γ.Δ. Κνδάλεο, Γ.
Κνδάλεο
ΒΗΟΠΑ Καζηνξηάο (ηκήκα ηνπ 1063
αγξνηεκαρίνπ Άξγνπο Οξεζηηθνύ), 3,5
ρικ Καζηνξηάο
ΒΗΟΠΑ Καζηνξηάο (ηκήκα ηνπ 1063
αγξνηεκαρίνπ Άξγνπο Οξεζηηθνύ), 3,5
ρικ Καζηνξηάο
Παιαηνθαζηαληά (ηκήκαηα ησλ 355 θαη
356 αγξνηεκαρίνπ εξβίσλ), Γ.Κ. Γ.Δ. εξβίσλ, Γ. εξβίσλ-Βειβληνύ
2ν ρικ Δζλ. Οδνύ Φιώξηλαο-Νίθεο
(1831 θα & ι αγξνηεκάρην
Αξκελνρσξίνπ), Σ.Κ. Αξκελνρσξίνπ,
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Γ.Δ. Φιώξηλαο, Γ. Φιώξηλαο

β. Ζ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία Κέληξσλ Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο Τιηθώλ, εληόο ησλ
ΣΜΓΑ Γξεβελώλ, Δνξδαίαο, Κνδάλεο, Καζηνξηάο θαη Φιώξηλαο.
γ. Ζ πξνκήζεηα Κηλεηώλ Πξάζηλσλ εκείσλ (ΚΗΠ) θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο ζε
δηαδεκνηηθό/πεξηθεξεηαθό επίπεδν.
δ. Ζ δηεξεύλεζε θαη ν ζρεδηαζκόο αλάπηπμεο κηαο εληαίαο βάζεο δεδνκέλσλ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο, κε ηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνηερληθνύ
εμνπιηζκνύ, γηα ηελ δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πιηθώλ πξνο
επαλαρξεζηκνπνίεζε. Ζ βάζε δεδνκέλσλ ζα είλαη αλνηθηή ζε όινπο ηνπο πνιίηεο,
ώζηε λα κπνξνύλ λα ελεκεξώλνπλ γηα πιηθά (ελ δπλάκεη απόβιεηα) πνπ δηαζέηνπλ
θαη δελ ρξεηάδνληαη, αιιά θαη λα ελεκεξώλνληαη πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ πιηθά
πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε από ηα Κέληξα Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο.
ε. Ζ δηεξεύλεζε, ν ζρεδηαζκόο θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ρνξήγεζεο
αληαπνδνηηθώλ θηλήηξσλ (πρ θάξηα αλαθπθισηή) ζε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηε ΓζΠ, ηελ Αλαθύθισζε θαη ηελ Δπαλαρξεζηκνπνίεζε, κέζσ ησλ
Πξάζηλσλ εκείσλ.
Σν ζύλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πξνηεηλόκελεο
ζύκβαζεο, ζα ελζσκαησζνύλ πιήξσο ζηηο πθηζηάκελεο ππνδνκέο ηνπ
Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο αζηηθώλ Απνξξηκκάησλ (ΟΓΑ) πνπ
ζρεδηάδεη, πινπνηεί θαη ιεηηνπξγεί ε ΓΗΑΓΤΜΑ κε ηνπο 12 Γήκνπο, ζε επίπεδν
ΠΓΜ.
Σα Πξάζηλα εκεία Γεηηνληάο (Γσληέο Αλαθύθισζεο) θαη ηα Μηθξά Πξάζηλα
εκεία, δελ απνηεινύλ αληηθείκελν ηεο παξνύζαο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο θαη ζα
πινπνηεζνύλ (εθόζνλ ην επηζπκεί θάπνηνο Γήκνο), είηε απηνηειώο από ηνλ θάζε
Γήκν μερσξηζηά, είηε θαηόπηλ μερσξηζηήο ζπκθσλίαο ηνπ εθάζηνηε Γήκνπ κε ηε
ΓΗΑΓΤΜΑ.
Ζ δεκηνπξγία ησλ πξνηεηλόκελσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο παξνύζαο
ζύκβαζεο πεξηγξάθεηαη ζηα Σνπηθά ρέδηα Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ (ΣΓΑ), ηα
νπνία εγθξίζεθαλ κε απνθάζεηο Γεκνηηθώλ πκβνπιίσλ θαη ελζσκαηώζεθαλ ζην
ΠΔΓΑ σο εμήο:
Γήμορ

ΑΓΑ

Ακπληαίνπ
Άξγνπο Οξεζηηθνύ
Βνΐνπ
Γξεβελώλ
Γεζθάηεο
Δνξδαίαο
Καζηνξηάο
Κνδάλεο
Νεζηνξίνπ
Πξεζπώλ
εξβίσλ-Βειβεληνύ
Φιώξηλαο

7ΑΟΡΧΦΛ-Ξ7Μ
ΧΡΞΖΧΞ7-9ΣΚ
7ΜΖ2Χ97-Χ79
ΧΚ7ΝΧ9Γ-9ΤΓ
ΧΣΖ5Χ9Τ-ΞΒ4
Χ00ΞΧΡ6-Ε1Χ
7ΘΛΑΧΔΤ-ΔΔΑ
60ΑΖΧΛΠ-Ξ1Τ
6ΗΗ9ΧΚ2-ΞΤΓ
9ΓΣΜΧΞ8-Δ7Λ
ΧΓ68Χ11-2Β9
ΦΟΣ4ΧΖΗ-ΝΥΠ

Απιθμόρ Απόθαζηρ
Γ
42/2016
49/2016
42/2016
63/2016
45/2016
22/2016
58/2016
84/2016
39/2016
26/2016
49/2016
50/2016

Ζμεπομηνία
29/2/2016
9/3/2016
1/3/2016
29/2/2016
23/2/2016
22/2/2016
2/3/2016
2/3/2016
29/2/2016
24/2/2016
1/3/2016
1/3/2016

θαζώο θαη ζηνλ εγθξηκέλν Πεξηθεξεηαθό ρεδηαζκό Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ
(ΠΔΓΑ) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 286/2016 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ θαη θπξώζεθε κε ηελ ΚΤΑ 18485/2017 (ΦΔΚ 1412/Β).
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θνπόο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ε πξνώζεζε ηεο αλαθύθισζεο θαη
επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ αζηηθώλ ζηεξεώλ (θαη πξνζνκνηνύκελσλ ζε απηά)
απνβιήησλ, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελόο δηθηύνπ Πξάζηλσλ εκείσλ θαη Κέληξσλ
Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο Απνβιήησλ/Τιηθώλ. Με ηηο πξνηεηλόκελεο εγθαηαζηάζεηο, ζα
δηαζθαιίδεηαη ε εύρεξε θαη εύθνιε πξόζβαζε ησλ πνιηηώλ ηεο ΠΓΜ ζηηο
πξνηεηλόκελεο εγθαηαζηάζεηο, όπνπ ζα κπνξνύλ λα παξαδίδνπλ απόβιεηα πξνο
αλαθύθισζε θαη πιηθά (κεηαρεηξηζκέλα αληηθείκελα πξηλ θαηαζηνύλ απόβιεηα) πξνο
επαλαρξεζηκνπνίεζε, κέζσ ζηαδηαθά ηεο δεκηνπξγίαο ελόο κεραληζκνύ ρνξήγεζεο
αληαπνδνηηθώλ θηλήηξσλ. Δπίζεο, ζα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζε πνιίηεο θαη ζε
ηδηαίηεξα ζε επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο, λα πξνκεζεύνληαη από ηα θέληξα
επαλαρξεζηκνπνίεζεο κεηαρεηξηζκέλα αληηθείκελα ρσξίο θόζηνο.
Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηζρύνο ηεο παξνύζεο νξίδεηαη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο
ηεο έσο ηελ ιήμε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ρξόλνπ δηάξθεηαο ηεο ΓΗΑΓΤΜΑ Α.Δ.
Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ απαηηνύκελσλ έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ, ζα
γίλεη από δηάθνξα ζπγρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ (ΔΠΑ, Interreg,
LIFE) ή άιινπο εζληθνύο, πεξηθεξεηαθνύο ή ηνπηθνύο πόξνπο (ΠΓΔ, Πξάζηλν Σακείν,
θιπ) θαη δελ απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνύζαο πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο. Σελ
επζύλε δηαζθάιηζεο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο (ππνβνιή ηερληθώλ δειηίσλ, πινπνίεζε
έξγσλ, πιεξσκέο θιπ) ζα έρεη ε ΓΗΑΓΤΜΑ. Οη Γήκνη ζα ππνζηεξίδνπλ ηε
ΓΗΑΓΤΜΑ, κε θάζε δπλαηό κέζν, ζηηο δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο ησλ απαηηνύκελσλ
ρξεκαηνδνηηθώλ πόξσλ. Γελ πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή ηδίσλ πόξσλ ηεο ΓΗΑΓΤΜΑ ή
ησλ Γήκσλ, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απαηηνύκελσλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο παξνύζεο
πξνγξ. ζύκβαζεο.
Ζ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο ΣΜΓΑ, πξνθαιέζεη δαπάλεο, αιιά θαη έζνδα
είηε από ηελ πώιεζε αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ, είηε από ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο
δηαρείξηζεο ιόγσ επαλαρξεζηκνπνίεζεο αληί δηαρείξηζήο ηνπο σο απνβιήησλ. Σν
νπνηνδήπνηε θόζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνηεηλόκελσλ εγθαηαζηάζεσλ, αθνξά ηε
ιεηηνπξγία ηεο ΣΜΓΑ γεληθόηεξα, θαη ελζσκαηώλεηαη ζηα ηέιε δηαρείξηζεο
απνξξηκκάησλ πνπ θαηαβάινπλ νη Γήκνη ζηε ΓΗΑΓΤΜΑ, βάζε ηνπ αξ. 9 ηνπ Ν.
3854/2010 όπσο ηζρύεη θάζε θνξά. Καη΄ απηό ηνλ ηξόπν δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη
ε παξνύζα πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, έρεη απνηηκεηέν νηθνλνκηθό αληηθείκελν.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ην ζύλνιν ησλ εζόδσλ από ηηο πσιήζεηο ησλ ζπιιεγόκελσλ
πιηθώλ ζηα Μεγάια Πξάζηλα εκεία θαη ηα Κηλεηά Πξάζηλα εκεία, ζα
επηζηξέθνληαη ζηνπο Γήκνπο από ηε ΓΗΑΓΤΜΑ, αλαινγηθά κε ηηο πνζόηεηεο πνπ
παξαδίδνληαη θαη ηηο ηηκέο πώιεζεο πνπ ζα δηαζθαιίδνληαη.
Σν ζρέδην πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο θαζνξίδεη επαθξηβώο ην αληηθείκελν, ηα
δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ησλ κεξώλ, ηε δηάξθεηα ηζρύνο, ην ρξνλνδηάγξακκα
πινπνίεζεο, ηηο ξήηξεο, ηε ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία ΚΔΠ θαη ινηπνύο εηδηθνύο όξνπο.
Ο κάθε Γήμορ θα ππέπει να λάβει ανηίζηοιση απόθαζη ζηο Γ..:
i. Πεξί αλάζεζεο ηεο αξκνδηόηεηαο δεκηνπξγίαο Μεγάινπ Πξάζηλνπ εκείνπ ζηε
ΓΗΑΓΤΜΑ, κέζσ ηεο κεηαηξνπήο ησλ πθηζηάκελσλ Σνπηθώλ Μνλάδσλ Γηαρείξηζεο
Απνξξηκκάησλ (ΣΜΓΑ) ζε Μεγάιν Πξάζηλν εκείν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο (Ν. 4447/2016, Ν. 4042/2012, Ν. 4409/2016, Ν. 2939/2001,
ΚΤΑ 18485/2017, όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά), ηεο ΠΤ 49/2015 γηα ηελ θύξσζε ηνπ
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λένπ ΔΓΑ θαη ηεο ΚΤΑ 61489/2303/2016 (ΦΔΚ 4151/Β) γηα ηελ θύξσζε ηνπ λένπ
ΠΔΓΑ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.
ii. Πεξί νξηζκνύ ηεο εθάζηνηε ΣΜΓΑ από ηελ νπνία εμππεξεηείηαη, ζύκθσλα κε ηα
αλαθεξόκελα ζην αξ. 3.3.α ηνπ ρεδίνπ Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο, σο Μεγάιν
Πξάζηλν εκείν.
iii. Πεξί έγθξηζεο ηνπ ζρεδίνπ πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο.
iv. Πεξί εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο
απόςεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ
Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
i. Σελ αλάζεζε ηεο αξκνδηόηεηαο δεκηνπξγίαο Μεγάινπ Πξάζηλνπ εκείνπ ζηε
ΓΗΑΓΤΜΑ, κέζσ ηεο κεηαηξνπήο ησλ πθηζηάκελσλ Σνπηθώλ Μνλάδσλ Γηαρείξηζεο
Απνξξηκκάησλ (ΣΜΓΑ) ζε Μεγάιν Πξάζηλν εκείν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο (Ν. 4447/2016, Ν. 4042/2012, Ν. 4409/2016, Ν. 2939/2001,
ΚΤΑ 18485/2017, όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά), ηεο ΠΤ 49/2015 γηα ηελ θύξσζε ηνπ
λένπ ΔΓΑ θαη ηεο ΚΤΑ 61489/2303/2016 (ΦΔΚ 4151/Β) γηα ηελ θύξσζε ηνπ λένπ
ΠΔΓΑ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.
ii. Οξίδεη ηελ ΓΗΑΓΤΜΑ, από ηελ νπνία θαη ζα εμππεξεηνύκαζηε, ζύκθσλα κε ηα
αλαθεξόκελα ζην αξ. 3.3.α ηνπ ρεδίνπ Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο, σο Μεγάιν
Πξάζηλν εκείν.
iii. Σελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο.
iv. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν θ. Θενδσξίδε Κσλζηαληίλν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο.

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 338/2017
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ
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