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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
2 Αυγούστου 2019
Απόφαση 391
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Δημήτριο Φιλιππάτο, 4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 5)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,
6)Γεώργιο Γιοβά, 7)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, Αντιδημάρχους, 8)Δημήτριο
Καλαμίδα, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 13)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 14)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 15)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 16)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 17)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 18)Χρήστο
Γούτο, 19)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 20)Παναγιώτη Μαρινόπουλο και 21)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δύο (2) Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ.πρωτ.18417/01.08.
2019, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.
06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι ένα (21) από
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τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2)Νικόλαος Θανασούλιας, 3)Γεώργιος Ντίνος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 6)Βασίλειος Τομαράς, 7)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 8)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 9)Χρήστος Λαϊνάς, 10)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,
11)Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 12)Ευστράτιος Βαρδάκης, Μέλη, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση όγδοης (8 ) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ.203/2019 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, περί κατάρτισης σχεδίου της
όγδοης (8ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019, η οποία είχε εκ των προτέρων διανεμηθεί και αποσταλεί
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και εντύπως στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων-δημοτικούς συμβούλους, για ενημέρωσή τους.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την
υπ’ αριθ.386/2019 (ΑΔΑ: 61Ψ6Ω6Χ-ΥΛΑ) απόφασή του, περί έγκρισης
του κατεπείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησης-συνεδρίασης, δεδομένου
ότι τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης δικαιολογούν τον χαρακτήρα αυτόν, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, την υπ’ αριθ.πρωτ.7079/25.02.2015 Εγκύκλιο (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς επίσης
και την παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με
την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών», β)το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ.203/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, περί κατάρτισης
του σχεδίου της όγδοης (8ης) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου
Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019, γ)την υπ’ αριθ.669/2018 (ΑΔΑ:
7ΔΟΥΩ6Χ-4ΛΠ) απόφασή του περί έγκρισης του δημοτικού προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων (πίνακας
5Α) οικονομικού έτους 2019, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.πρωτ.
289889/15.01.2019 (ΨΣΘΙΟΡ1Φ-0ΗΩ) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,
δ)την υπ’ αριθ.10/2019 (ΑΔΑ: Ψ40ΕΩ6Χ-ΨΧΑ) απόφασή του, περί
έγκρισης της πρώτης (1ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ.πρωτ.
45506/05.03.2019 (ΑΔΑ: 61ΠΔΟΡ1Φ-Β74) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,
ε)την υπ’ αριθ.163/2019 (ΑΔΑ: 6ΔΔΥΩ6Χ-1Χ7) απόφασή του, περί
έγκρισης της δεύτερης (2ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ.
πρωτ.85171/18.04.2019 (ΑΔΑ: 6ΖΝ8ΟΡ1Φ-14Ψ) όμοια του Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, στ)την υπ’ αριθ.233/2019 (ΑΔΑ: 7Ν2ΜΩ6Χ-Π17) απόφασή του,
περί έγκρισης της τρίτης (3ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ.
πρωτ.93313/02.05.2019 (ΑΔΑ: ΨΖΙ6ΟΡ1Φ-ΥΙΛ) όμοια του Συντονιστή
ης
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της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, η)την υπ’ αριθ.310/2019 (ΑΔΑ: ΨΥΩΗΩ6Χ-ΘΓΚ) απόφασή του,
περί έγκρισης της τέταρτης (4ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ.πρωτ.93313/02.05.2019 (ΑΔΑ: ΨΖΙ6ΟΡ1Φ-ΥΙΛ) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας &
Ιονίου, θ)την υπ’ αριθ.333/2019 (ΑΔΑ: ΩΡ4ΔΩ6Χ-Ξ5Ω) απόφασή του,
περί έγκρισης της πέμπτης (5ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ.πρωτ.114539/24.05.2019 (ΑΔΑ: 61ΝΦΟΡΙΦ-ΓΥΖ) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας
& Ιονίου, ι)την υπ’ αριθ.343/2019 (ΑΔΑ: ΩΧΨ5Ω6Χ-ΑΡΣ) απόφασή
του, περί έγκρισης της έκτης (6ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ.πρωτ.141164/01.07.2019 (ΑΔΑ: Ω9Π5ΟΡ1Φ-ΝΕΓ) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας
& Ιονίου, ια)την υπ’ αριθ.374/2019 (ΑΔΑ: 6Δ64Ω6Χ-ΜΣ4) απόφασή
του, περί έγκρισης της έβδομης (7ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’
αριθ.πρωτ.155560/17.07.2019 (ΑΔΑ: Ω9ΜΒΟΡ1Φ-ΜΘΨ) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ιβ)την ανάγκη εκ νέου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019, δεδομένης της έκτακτης κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος Αιγιαλείας από τη συσσώρευση μεγάλων όγκων αστικών στερεών απορριμμάτων στους δρόμους
και σε κοινόχρηστους χώρους, με κίνδυνο, λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών για την υγεία των δημοτών, αλλά και για τον λόγο ότι τα ταμειακά υπόλοιπα του Δήμου μας δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του και την εύρυθμη λειτουργία του, ιγ)το Β.Δ.17.05.1959 (Φ.Ε.Κ.
114/τ.Α/15.06.1959) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των
Δήμων και Κοινοτήτων», ιδ)την παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013
(Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/23.07.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις», ιε)την παρ.1 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.
07.2018), ιστ)την υπ’ αριθ.27/42203/13.08.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) «Έλεγχος νομιμότητας
πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων,
Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων
μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας
ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 131 του ν.4555/2018 (Α΄ 133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)» και ιζ)την παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε4
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ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε
με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/ 2014 (Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/14.04.2014)
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», ενώ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση, πλην των
Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. 1)Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, 2)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 3)Βασιλείου Φιλιππόπουλου και 4)Χρήστου Γούτου, οι
οποίοι καταψηφίζουν το θέμα και των κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και 2)Δημητρίου Μπούρδου, Γραμματέα, οι οποίοι δηλώνουν
«παρών» [σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], επομένως με δέκα τέσσερις (14) θετικές και έξι (6) αρνητικές ψήφους,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση της όγδοης (8ης) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
203/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως παρακάτω:
1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του αποθεματικού
με Ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων και Μείωση Κ.Α. Εξόδου
Μετά από εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος
Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας προτείνεται η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την κάλυψη των αναγκών
που έχουν προκύψει ως ακολούθως:
Ενισχύονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΟΔΩΝ
35-7131
Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού
35-6262.003
παιδικών χαρών
Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΟΔΩΝ
Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου
00-6162.004
Αιγιάλειας
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
6.000,00
6.175,20

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-74.046,40

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111
διαμορφώνεται στο ποσό των 61.954,97 €
2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του αποθεματικού
με Ενίσχυση Κ.Α. Εξόδου και Μείωση Κ.Α. εξόδων
5
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Μετά από εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
& Μισθοδοσίας αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί καθότι κατά την
σύνταξή του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου έτους 2019
εγγράφηκαν οι δαπάνες και εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθη η παρακάτω δαπάνη και ο προϋπολογισμός έτους 2019 αναμορφώνεται ακολούθως:
Ενισχύεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
ΕΞΟΔΩΝ
Εργασίες για την οργάνωση και διαχείριση
25-6262.042 των υδατικών πόρων (υδάτων αρδευτικής
14.787,00
χρήσης) του Δήμου Αιγιαλείας
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
ΕΞΟΔΩΝ
Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών
αγωγών παραλιακών οικισμών από
25-7312.008
-7.978,07
Δ.Ερινεού εως Δ.Αιγείρας (ΙΔΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)
25-6063.002
Προμήθεια γάλακτος
-2.244,39
25-6063.001
Παροχές ένδυσης
-799,18
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών
25-6263.
-911,00
μέσων
25-6671.
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
-578,00
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με
25-6051.
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
-2.276,36
ΣΥΝΟΛΟ
-14.787,00
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό των 61.954,97 €
3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του ΑποθεματικούΑύξηση Κ.Α. Εσόδων με Αύξηση Κ.Α. Εξόδων
Μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 ενισχύοντας
τους Κ.Α. εσόδων και εξόδων αυτού διότι κατά την σύνταξη του τα ποσά
που είχαν προβλεφθεί για την είσπραξη και απόδοση των κρατήσεων δεν
επαρκούν και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδου:
Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6

ΠΟΣΟ ΣΕ €

ΕΣΟΔΩΝ
4131.032
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Εισφορά 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π.

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΟΔΩΝ
00-8231.032
Εισφορά 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π.
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

700,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
700,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό των 61.954,97 €
4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του αποθεματικού
με μείωση Κ.Α. Εξόδων και Ενίσχυση-Δημιουργία Κ.Α. Εξόδων
Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας σε συνεργασία
με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Οικονομικών
και προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας τόσο για την μεταφορά όσο και για την διάθεση για των σύμμεικτων αστικών και προσομοιωμένων προς αυτά στερεών αποβλήτων προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:
Μειώνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
ΕΞΟΔΩΝ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
20-6011.
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
-100.000,00
ειδικά τακτικά επιδόματα)
Καταστροφή ογκωδών και λοιπών
20-6279.005
-10.000,00
αντικειμένων
Παροχή υπηρεσίας κινητής μονάδας
20-6279.007
-53.890,00
μηχανικής διαλογής
Μελέτη προστασίας παράκτιων υποδομών
30-7412.070
-74.400,00
του Δήμου Αιγιαλείας
Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την
τεχνική βοήθεια σε προγράμματα
30-7413.022
-71.400,00
«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 20142020»
ΣΥΝΟΛΟ -309.690,00
Ενισχύεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΟΔΩΝ
20-6414.
Μεταφορές εν γένει

ΠΟΣΟ ΣΕ €
160.890,00
7
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Δημιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. εξόδων:
Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
ΕΞΟΔΩΝ
Προγραμματική σύμβαση με την Ανώνυμη
Εταιρία
Διαχείρισης
Απορριμμάτων
Δυτικής Μακεδονίας («ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ.
00-6737.010
145.800,00
Α.Ε.») για την διάθεση των σύμμεικτων
αστικών & προσομοιωμένων προς αυτά
στερεών αποβλήτων
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών
20-6411.
3.000,00
μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111
παραμένει στο ποσό των 61.954,97 €
5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του αποθεματικού
με δημιουργία Κ.Α. Εσόδων αλλαγή χρηματοδότησης Κ.Α. Εξόδων
και Ενίσχυση-Δημιουργία Κ.Α. εξόδων
Με την αριθ.30292/19.04.2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) επιχορηγήθηκε ο Δήμος Αιγιαλείας από το
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών
δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους αναπτυξιακούς άξονες του προγράμματος με το ποσό των 872.600,00 €.
Θα πρέπει να εγγραφεί το παραπάνω ποσό σαν έσοδο στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα στον
Κ.Α.1322.015 με τίτλο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΡ.
ΠΡΩΤ.30292 ΑΔΑ 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25» και να κατανεμηθεί ισόποσα
στο σκέλος των εξόδων σε δράσεις για τον Δήμο.
Νωρίτερα με την αριθ.πρωτ.7496/2526/A3/19.11.2018 απόφαση
της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 9Β8Λ465ΧΙ8-Ι3Ο) αποφασίστηκε η ένταξη της πράξης «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5021776 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» έγινε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους
2019 με την δημιουργία ενός νέου Κ.Α. στο σκέλος των Εσόδων και συγκεκριμένα του Κ.Α.1322.013 με τίτλο «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου ΣΑΕ1551 2018ΣΕ15510083» και
ποσό 309.375,00 € και την μεταφορά του μέσω του αποθεματικού στο
σκέλος των Εξόδων με την δημιουργία ενός νέου Κ.Α. του Κ.Α.697411.001 με τίτλο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες (Αρχιτεκτονική
μελέτη-Στατική μελέτη-Μελέτες Η-Μ εγκαταστάσεων κ.λπ.) ΥΠΟ8
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ΕΡΓΟΥ 1 της πράξης «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην
Χαρτοποιίας Αιγίου» ΣΑΕ1551 2018ΣΕ15510083» και ποσό
495.000,00 € με χρηματοδότηση 309.375,00 € από το ΕΣΠΑ και
185.625,00 € από Δημοτικούς πόρους.
Επίσης με το από 13.02.2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής
Γραμματείας του Προγράμματος INTERREG V/A Greece-Italy (EL-IT)
2014-2020 εγκρίθηκε ο βελτιστοποιημένος προϋπολογισμός του έργου
«Food Art Movement Energy - the ROAD to Country Experience» με ακρωνύμιο «FAME ROAD» από το «Cooperation Programme Interreg
V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 μήνυμα το οποίο ουσιαστικά αποτελεί την απόφαση έγκρισης ένταξης του έργου έγινε αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 με την δημιουργία ενός
νέου Κ.Α. στο σκέλος των Εσόδων και συγκεκριμένα του Κ.Α.616261.001 με τίτλο «Διαμόρφωση του χώρου των παλαιών σφαγείων
στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT)
2014-2020 (ακρωνύμιο έργου FAME ROAD MIS)» με ποσό
269.000,00 € με χρηματοδότηση 201.798,00 € από το INTERREG και
67.202,00 € από Δημοτικούς πόρους.
Ο Δήμος μας προτίθεται να αξιοποιήσει μέρος από το ποσό της παραπάνω επιχορήγησης από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής του Δήμου για δύο (2) παραπάνω έργα συνολικού ποσού 252.827,00 €.
Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης 619.773,00 € και κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εσωτερικών θα διατεθεί για την εκτέλεση
της «Μεταφορά σύμμεικτων αστικών και προσομοιωμένων προς αυτά στερεών αποβλήτων με σκοπό την διαχείρισή τους».
Η αναγκαιότητα της διάθεσης ποσού της επιχορήγησης για τον παραπάνω σκοπό προκύπτει από την αριθ.πρωτ.120315/1131/18.04.2019
(ΑΔΑ: 6Ο237Λ6-4ΔΞ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ.
Απόστολου Κατσιφάρα, περί κήρυξης του Δήμου Αιγιαλείας της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας και το αριθ.2987/Β/19.07.
2019 Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ.πρωτ.159253/19.07.
2019 Κοινή Απόφαση των Συντονιστών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι και της Α.Δ.
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, περί της τελικής διάθεσης των ΑΣΑ του
Δήμου Αιγιαλείας σε νόμιμα λειτουργούσα εγκατάσταση επεξεργασίας
και τη διάθεση του υπολείμματος σε ΧΥΤΥ της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας κατά παρέκκλιση του ισχύοντος ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας.
Προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019 ως κάτωθι:
Δημιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων:
Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
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ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
872.600,00
ΑΡ.ΠΡΩΤ.30292 ΑΔΑ 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25
Αλλαγή ίδιας συμμετοχής των παρακάτω Κ.Α. εξόδων με χρηματοδότηση αντί από Δημοτικούς πόρους σε χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
1322.015

Κ.Α.
ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προπαρασκευαστικές ενέργειες (
Αρχιτεκτονική μελέτη-Στατική μελέτηΜελέτες Η-Μ εγκαταστάσεων κλπ)
69-7411.001
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 της πράξης «Επανάχρηση
Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας
Αιγίου
Διαμόρφωση του χώρου των παλαιών
σφαγείων στο πλαίσιο του προγράμματος
61-6261.001 Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 20142020 (ακρωνύμιο έργου FAME ROAD
MIS)
Δημιουργούνται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΟΔΩΝ
Μεταφορά σύμμεικτων αστικών και
προσομοιωμένων προς αυτά στερεών
69-6414.001
αποβλήτων του Δήμου Αιγιαλείας με
σκοπό τη διαχείρισή τους (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ)
Ενισχύεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΟΔΩΝ
Προγραμματική σύμβαση με την
Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης
Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας
00-6737.010 («ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.») για την διάθεση
των σύμμεικτων αστικών και
προσομοιωμένων προς αυτά στερεών
αποβλήτων
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €

185.625,00

67.202,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €

619.773,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €

252.827,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό των 61.954,97 €
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6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του αποθεματικού
με μείωση Κ.Α. Εσόδου και μείωση Κ.Α. εξόδων
Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την τακτοποίηση των ποσών της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην διενέργεια των εκλογών
της 07.07.2019 ως ακολούθως:
Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων:

Κ.Α.
ΕΣΟΔΩΝ
1211.001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έκτακτη επιχορήγηση / χρηματοδότηση του
Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή
εκλογικής αποζημίωσης

Μειώνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και
10-6012.
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και
10-6022.
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και
15-6012.
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και
15-6022.
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και
20-6012.
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και
20-6022.
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και
25-6012.
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και
30-6012.
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και
30-6022.
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-37.250,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-8.655,00
-3.495,00
-290,00
-2.770,00
-8.145,00
-2.665,00
-580,00
-4.275,00
-2.000,00
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Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και
35-6012.
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και
35-6022.
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και
40-6012.
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και
40-6022.
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και
70-6012.
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και
70-6022.
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

-1.015,00
-695,00
-1.260,00
-145,00
-985,00
-275,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό των 61.954,97 €
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 391/2019.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
2 Αυγούστου 2019
Απόφαση 392
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Δημήτριο Φιλιππάτο, 4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 5)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,
6)Γεώργιο Γιοβά, 7)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, Αντιδημάρχους, 8)Δημήτριο
Καλαμίδα, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 13)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 14)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 15)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 16)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 17)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 18)Χρήστο
Γούτο, 19)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 20)Παναγιώτη Μαρινόπουλο και 21)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δύο (2) Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ.πρωτ.18417/01.08.
2019, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.
06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι ένα (21) από
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τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2)Νικόλαος Θανασούλιας, 3)Γεώργιος Ντίνος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 6)Βασίλειος Τομαράς, 7)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 8)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 9)Χρήστος Λαϊνάς, 10)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,
11)Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 12)Ευστράτιος Βαρδάκης, Μέλη, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
Δήμου Αιγιαλείας και της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.), για τη διάθεση των σύμμεικτων αστικών και προσομοιωμένων προς αυτά στερεών αποβλήτων του
Δήμου Αιγιαλείας στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτικής
Μακεδονίας».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
και διαβάζει εισήγηση του Διευθυντή Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Δήμου Αιγιαλείας κ. Σπυρίδωνα Προσελέντη, η οποία έχει ως εξής:
«Λαμβάνοντας υπόψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» «περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου».
2. Τις διατάξεις των παρ.4, 5 του άρθρου 158 του Ν.3463/06.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α/8-62006): Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3731/08.
5. Της υπ’ αριθ.1299/03 (ΦΕΚ Β 423/10-4-03) απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. θ) του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87
Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
8. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016.
9. Την υπ’ αριθ.120315/1131/18-04-2019 ΑΔΑ 60237Λ6-4ΔΞ απόφαση Περιφερειάρχη της Π.Δ.Ε. κ. Απόστολου Κατσιφάρα, σύμφωνα
με την οποία ο Δήμος Αιγιαλείας, κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω αδυναμίας πλήρους αποκομιδής των
απορριμμάτων.
10. Την υπ’ αριθ.03/2019 απόφαση του Σ.Τ.Ο. (Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας) Δήμου Αιγιαλείας.
11. Το με αριθ.πρωτ.15652/03-07-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας/Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου περί άμεσης απομάκρυνσης των απορριμμάτων, επειδή η υφιστάμενη κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον. (Υγειονομική Έκθεση Επιθεώρησης).
12. Την από 04/07/2019 αρ.πρωτ.16249/9-07-2019 Απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΔΥΜΑ Α.Ε , περί αποδοχής μεταφοράς
και επεξεργασίας 15.000 τόνων Α.Σ.Α. του Δ. Αιγιαλείας.
13. Την υπ’ αριθ.πρωτ.159253/19-07-2019 Απόφαση των Συντονιστών α)Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας,
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Ιονίου και β)της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο αρ.2987/Β/19-07-2019 Φ.Ε.Κ. περί μεταφοράς και επεξεργασίας 15.000 τόνων ΑΣΑ του Δήμου Αιγιαλείας
στην ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
14. Το γεγονός ότι η απόφαση διατάκτη περί έγκρισης δαπάνηςδιάθεσης πίστωσης (Α.Α.Υ.) θα εκδοθεί μετά την αναμόρφωση του
προϋπολογισμού του Δήμου.
15. Το ότι στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις των εν λειτουργία πλησιέστερων ΧΥΤΑ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δεν υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης των σύμμεικτων στερεών αποβλήτων του Δήμου Αιγιαλείας.
16. Το ότι η «ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.» είναι διαδημοτική επιχείρηση
(αρ.269, Ν.3463/2006) με τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας και έχει συσταθεί για την οργάνωση των υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων σε
επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αποτελεί τον Περιφερειακό
Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) της Δυτικής Μακεδονίας (αρ.30, Ν.3535/2007) και μεταξύ των δραστηριοτήτων της είναι
και η διαχείριση του Περιφερειακού ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας.
17. Το ότι στην Μ.Ε.Α. Δυτικής Μακεδονίας υπάρχει η φέρουσα ικανότητα για την υποδοχή των σύμμεικτων αποβλήτων του Δήμου Αιγιαλείας.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την αποδοχή της προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΙΑΔΥΜΑ
Α.Ε και
α) δέσμευσης του Δ.Σ. για εγγραφή στους προϋπολογισμούς του
Δήμου ετών 2019 και 2020 πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης «Διάθεση σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Αιγιαλείας
για ποσότητα 15.000 τόνων»,
β) σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αιγιαλείας
και Ανώνυμης Εταιρίας 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».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την
υπ’ αριθ.386/2019 (ΑΔΑ: 61Ψ6Ω6Χ-ΥΛΑ) απόφασή του, περί έγκρισης
του κατεπείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησης-συνεδρίασης, δεδομένου
ότι τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης δικαιολογούν τον χαρακτήρα αυτόν, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, την υπ’ αριθ.πρωτ.7079/25.02.2015 Εγκύκλιο (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς επίσης
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και την παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με
την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών», β)την εισήγηση του Διευθυντή Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Αιγιαλείας κ. Σπυρίδωνα Προσελέντη, γ)την υπ’
αριθ.πρωτ.120315/1131/18.04.2019 (ΑΔΑ: 6Ο237Λ6-4ΔΞ) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολου Κατσιφάρα, περί κήρυξης του Δήμου Αιγιαλείας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας για την προστασία της δημόσιας υγείας, δ)την υπ’ αριθ.3/
2019 απόφαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής
Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας, ε)το υπ’ αριθ.πρωτ.15652/03.07.2019
έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, περί άμεσης απομάκρυνσης
των απορριμμάτων, επειδή η υφιστάμενη κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον, στ)την υπ’ αριθ.πρωτ.
16249/09.07.2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙ.Α.ΔΥ.
ΜΑ. Α.Ε., περί αποδοχής μεταφοράς και επεξεργασίας 15.000 τόνων
Α.Σ.Α. του Δήμου Αιγιαλείας, ζ)την υπ’ αριθ.πρωτ.159253/19.07.2019
Απόφαση των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας, Ιονίου και Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ.
2987/τ.Α/19.07.2019) «Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων
(ΑΣΑ) του Δήμου Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», η)το γεγονός ότι η απόφαση διατάκτη περί έγκρισης δαπάνης-διάθεσης πίστωσης (Α.Α.Υ.) θα εκδοθεί μετά τη σχετική αναμόρφωση του
προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, θ)το γεγονός επίσης ότι στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις των εν λειτουργία πλησιέστερων ΧΥΤΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δεν υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης των σύμμεικτων στερεών αποβλήτων του Δήμου Αιγιαλείας, ι)η «ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ.
Α.Ε.» είναι διαδημοτική επιχείρηση με τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας
και έχει συσταθεί για την οργάνωση των υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αποτελεί τον
Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) της
Δυτικής Μακεδονίας όπου μεταξύ των δραστηριοτήτων της είναι και η
διαχείριση του Περιφερειακού ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας, ια)στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας υπάρχει η φέρουσα ικανότητα για την υποδοχή των σύμμεικτων αποβλήτων του Δήμου Αιγιαλείας, ιβ)την ανάγκη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να απομακρυνθούν άμεσα τα απορρίμματα τα οποία βρίσκονται συσσωρευμένα στους δρόμους
και σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, δεδομένου ότι η υφιστάμενη
κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για
το περιβάλλον, ιγ)την υπ’ αριθ.1299/2003 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ.423/τ.Β/10.
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04.2003) «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδ)το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.
06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιε)το άρθρο 20 του Ν.3731/2008 (Φ.Ε.Κ.263/τ.Α/23.
12.2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», ιστ)τις διατάξεις
του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)», ιζ)την παρ.5 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018
(Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018), ιη)τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτόδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.10 του άρθρου 8 του Ν.
4071/2012 (Φ.Ε.Κ.85/τ.Α/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και με την παρ.3 του άρθρου 179 του Ν.4555/
2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔ
ΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις», ιθ)την περ.η της παρ.1 του άρθρου 225 του Ν.3852/
2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4555/2018
(Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018), κ)την υπ’ αριθ.27/42203/13.08.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) «Έλεγχος
νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους
προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του ν.4555/2018 (Α΄ 133) (Πρόγραμμα
“ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)» και κα)την παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/
14.04.2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση, πλην των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. 1)Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, 2)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3)Βασιλείου Φιλιππόπουλου, 4)Χρήστου Γούτου, 5)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και 6)Δημητρίου
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Μπούρδου, Γραμματέα, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύμφωνα με την
παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η
λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], επομένως με δέκα τέσσερις
(14) θετικές και έξι (6) αρνητικές ψήφους,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
1)Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.), για τη διάθεση των σύμμεικτων αστικών και προσομοιωμένων προς αυτά στερεών αποβλήτων του Δήμου
Αιγιαλείας στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας.
2)Εγκρίνει την Προγραμματική Σύμβαση, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
3)Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αιγιαλείας, για την υπογραφή της εν
λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και οποιασδήποτε περαιτέρω ενέργειας απαιτείται για την υλοποίησή της.
4)Δεσμεύεται για την εγγραφή στους προϋπολογισμούς του Δήμου
Αιγιαλείας ετών 2019 και 2020, αντίστοιχης πίστωσης για την κάλυψη
της δαπάνης «Διάθεση σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Αιγιαλείας για ποσότητα 15.000 τόνων».
5)Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Αιγιαλείας στην Επιτροπή Παρακολούθησης τον κ. Δημήτριο Φιλιππάτο του Γεωργίου, με αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο Γιοβά του Παύλου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 392/2019.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
«Διάθεση
των
σύμμεικτων
αστικών
και
προσομοιωμένων προς αυτά στερεών αποβλήτων του Δήμου
Αιγιαλείας στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Δυτικής
Μακεδονίας»
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ :
1. Δήμος Αιγιαλείας,
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
Στο Δήμο Αιγιαλείας σήμερα ................ 2019 ημέρα .................., οι
παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1. ο Δήμος Αιγιαλείας, ΑΦΜ: ................. - Δ.Ο.Υ. ............., που εδρεύει στ..
............ και εκπροσωπείται νόμιμα από τoν ..........................., Δήμαρχο,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ...................... (ΑΔΑ : ..................) Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου, και
2. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής
Μακεδονίας Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε.», ΑΦΜ 094378229
Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, που εδρεύει στην Κοζάνη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
κο Λαμπρόπουλο Δημήτριο, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου και σε
περίπτωση κωλύματος αυτού από τον κο Μαυρίδη Δημοσθένη, Γενικό
Διευθυντή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ......................... (ΑΔΑ :
.........................) 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
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Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
- Το αρ. 8, παρ 9, του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/0/ΕΚ».
- Το ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α’) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος −
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης
αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
- Την υπ’ αριθμό ................. (ΑΔΑ: ...............) Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας, με θέμα : «Έγκριση α) δέσμευσης του Δ.Σ. για
εγγραφή στους προϋπολογισμούς του Δήμου ετών 2019 και 2020 πίστωσης
για την κάλυψη της δαπάνης «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών
αποβλήτων του Δήμου Αιγιαλείας για ποσότητα 15.000 τόνων», β) Σύναψη
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αιγιαλείας και Ανώνυμής Εταιρίας
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».
- Την υπ’ αριθμό ..................... (ΑΔΑ : ........................) Απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΙΑ.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.», με την οποία εγκρίθηκε η
σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και της
«ΔΙΑ.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.», για τη διάθεση των σύμμεικτων αστικών και
προσομοιωμένων προς αυτά στερεών αποβλήτων του Δήμου στην ΜΕΑ ΧΥΤΑ
Δυτικής Μακεδονίας.
- Το ότι στην ΠΕ Αχαϊας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δεν υπάρχει εν
λειτουργία ΧΥΤΑ προκειμένου να διατεθούν οι ποσότητες.
- Το ότι στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί οι
απαιτούμενες υποδομές διαχείρισης των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων,
σύμφωνα με τις προβλέψεις του εγκεκριμένου ΠΕ.Σ.Δ.Α. Δυτικής Ελλάδα.
- Το ότι στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις των εν λειτουργία πλησιέστερων
ΧΥΤΑ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δεν υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης
των σύμμεικτων στερεών αποβλήτων του Δήμου Αιγιαλείας.
- Το ότι η «ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.» είναι διαδημοτική επιχείρηση (αρ. 269, Ν.
3463/2006) με τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας και έχει συσταθεί για την
οργάνωση των υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας. Αποτελεί τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) της Δυτικής Μακεδονίας (αρ. 30, Ν. 3535/2007) και
μεταξύ των δραστηριοτήτων της είναι και η διαχείριση του Περιφερειακού
ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας.
- Το ότι στην Μ.Ε.Α. Δυτικής Μακεδονίας υπάρχει η φέρουσα ικανότητα για
την υποδοχή των σύμμεικτων αποβλήτων του Δήμου Αιγιαλείας.
- την υπ'αριθ. 159253/19-7-2019 Απόφαση του των Συντονιστών των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Πελλοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου και
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
- τo υπ’αριθμ. .... έγγραφο της ΕΓΣΔΙΤ
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.
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Άρθρο 2 : Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας είναι η διάθεση των σύμμεικτων αστικών και
προσομοιωμένων προς αυτά στερεών αποβλήτων του Δήμου Αιγιαλείας στην
ΜΕΑ Δυτικής Μακεδονίας.
Ειδικότερα αποδεκτά θα γίνονται μόνο τα απόβλητα με κωδικό του
Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) 20 «Δημοτικά απόβλητα» (ΚΥΑ
50910/2727/2003 – Παράρτημα ΙΒ).
Η εκτιμώμενη ποσότητα των σύμμεικτων αστικών και προσομοιωμένων προς
αυτά στερεών αποβλήτων του Δήμου Αιγιαλεία προς διάθεση στην ΜΕΑ
Δυτικής Μακεδονίας είναι 15.000,00 τον. για την περίοδο .......... έως
..............
Άρθρο 3 : Διάρκεια
Η συνολική διάρκεια ισχύος της παρούσας ορίζεται από τις .............. έως τις
.................
Άρθρο 4 : Πόροι – Χρηματοδότηση – Όροι καταβολής του τιμήματος
Το κόστος διάθεσης των σύμμεικτων Α.Σ.Α. θα βαρύνει το Δήμο Αιγιαλείας και
το οποίο υπολογίζεται ανά τόνο απορριμμάτων που παραδίδεται στην είσοδο
της ΜΕΑ Δυτικής Μακεδονίας. Η χρέωση αυτή είναι ίση με 41,91 € /τόνο,
πλέον ΦΠΑ 24% με την αίρεση οι εισερχόμενοι τόνοι από το Δήμο Αιγιαλείας
να συμπεριληφθούν στα καλυπτόμενα, μέσω της ΣΑΕ 619 του ΠΔΕ ποσά. Σε
αντίθετη περίπτωση η χρέωση αυτή αναπροσαρμόζεται σε 65 € /τόνο,
πλέον ΦΠΑ 24%. Για την περίοδο ισχύος της παρούσης οι ποσότητες των
σύμμεικτων ΑΣΑ που θα οδηγούνται στη ΜΕΑ Δυτικής Μακεδονίας, εκτιμώνται
σε 15.000 τόνους.
Το συνολικό τίμημα της παρούσας ορίζεται σε εξακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες
και εξαξόστα πενήντα ευρώ (628.650 €) πλέον ΦΠΑ 24% και βαρύνει
αποκλειστικά το Δήμο Αιγειαλείας. Οποιαδήποτε αλλαγή στο ΦΠΑ θα βαρύνει
το Δήμο Αιγιαλείας 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.
Με τη συμπλήρωση κάθε ημερολογιακού μήνα ισχύος της παρούσης, η
ΔΙ.Α.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 στη ΜΕΑ. 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 ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
Με την καταβολή του τιμήματος η ΔΙ.Α.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).
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Άρθρο 5 : Δικαιώματα και υποχρεώσεις συμβαλλομένων
Η ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. αναλαμβάνει:
1. Τον έλεγχο της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και της ποσότητας
των αποβλήτων που μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της ΜΕΑ ο Δήμος και τη
μη αποδοχή εκείνων των οποίων είτε δεν είναι εφικτή την πραγματοποίηση
των εργασιών διαχείρισης με τις υπάρχουσες δυνατότητες, είτε απαγορεύεται
από την κείμενη νομοθεσία. Την τήρηση μητρώου, στο οποίο θα αναφέρονται
η ποσότητα, η φύση, η προέλευση, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, οι
ημερομηνίες παραλαβής, ο προορισμός, η συχνότητα συλλογής, το μέσο
μεταφοράς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται απαραίτητη.
2. Την έκδοση ζυγολογίου σε κάθε όχημα μεταφοράς απορριμμάτων με
προέλευση από το Δήμο Αιγιαλείας. Το ζυγολόγιο θα εκδίδεται αυτόματα από
ζυγιστικό μηχάνημα της ΜΕΑ και θα υπογράφεται από το φύλακα/ζυγιστή της
ΜΕΑ και τον οδηγό του οχήματος μεταφοράς.
3. Τη λειτουργία τεχνικά και επιστημονικά άρτια των εγκαταστάσεων της ΜΕΑ
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 της ΜΕΑ για
οποιοδήποτε σπουδαίο λόγο με βάση όσα προβλέπονται στην παρούσα, η
ΔΙ.Α.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 Αιγιαλείας αναλαμβάνει:
1. Τη μεταφορά των σύμμεικτων απορριμμάτων που συλλέγει, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.
2. Την διατήρηση αρχείου με τα παραστατικά στοιχεία της μεταφοράς των
αποβλήτων (έντυπα αναγνώρισης, ζυγολόγια κλπ.).
3. Την καταβολή του κόστους διάθεσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται
στο προηγούμενο άρθρο.
4. Την ενημέρωση του προσωπικού του Δήμου για την ευθύνη μεταφοράς
των αποβλήτων και της υποχρέωσης υπογραφής του ζυγολογίου κατά την
παράδοση των απορριμμάτων στη ΜΕΑ. 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 ΔΙ.Α.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 χιλίων ευρώ (1000 €) την εβδομάδα.
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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 (2) μέλη από την ΔΙΑΔΥΜΑ και ένα (1) μέλος από τον Δήμο, με
τους αναπληρωτές τους.
Έργο της ΚΕΠ είναι η εποπτεία της ορθής εφαρμογής της παρούσης και η
επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίησή της, με γνώμονα
την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
Η ΚΕΠ παρεμβαίνει και επιδιώκει την επίλυση των διαφορών μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών.
Η Επιτροπή συγκαλείται στην πρώτη συνεδρίασή της σε διάστημα δέκα (10)
ημερών από την υπογραφή της παρούσης και συνεδριάζει στα γραφεία του
Δήμου ή της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε..
Πρόεδρος της ΚΕΠ ορίζεται ο εκπρόσωπος της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε..
Άρθρο 8 : Επίλυση διαφορών
Συμφωνείται ότι αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν
από την αθέτηση των όρων της παρούσης είναι η Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης του άρθρου 7.
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά την εκτέλεση και
ερμηνεία της παρούσης και που δεν θα διευθετείται από την ΚΕΠ θα επιλύεται
αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια Βέροιας οποιουδήποτε βαθμού και
δικαιοδοσίας.
Άρθρο 9 : Τροποποίηση της Σύμβασης – Τελικές Διατάξεις
Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δεν αναγνωρίζεται
χωρίς την έγγραφη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων Μερών.
Τροποποίηση των όρων της παρούσας με βάση οποιαδήποτε αλλαγή του
νομοθετικού πλαισίου επέρχεται χωρίς να επηρεάζεται η ισχύς της παρούσης.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο Μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη σύμβαση ή
η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση
των συμβαλλομένων Μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρέωσή
τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα Μέρη που δεν
αναγνωρίζονται από τη σύμβαση.
Ρητά συμφωνείται ότι όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις, η δε
παράβαση οποιουδήποτε όρου παρέχει το δικαίωμα, ύστερα από εξώδικη
πρόσκληση, της λύσης της παρούσας σύμβασης από υπαιτιότητα της άλλης
πλευράς.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα
Μέρη και προς απόδειξη αναγνώστηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφηκε σε
τέσσερα (4) αντίτυπα και έλαβε από δύο (2) αντίτυπα ο κάθε συμβαλλόμενος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
(Ακολουθούν υπογραφές)
Για το Δήμο Αιγιαλείας
Ο Δήμαρχος
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Για τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
Ο Πρόεδρος του

ΑΔΑ: 7ΖΡΜΩ6Χ-ΛΑΞ
Διοικητικού Συμβουλίου
...........................

Λαμπρόπουλος Δημήτριος
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