
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 26ης / 28-11-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Βελβεντού. 

 Αριθ. απόφασης: 115 / 2020 

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση σχεδίου για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Κατάρτιση 
Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Βελβεντού». 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 28η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της 

εβδομάδας Σάββατο και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε 

τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του 

Κορωνοϊού,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3651/24-11-2020 πρόσκληση του  Προέδρου που 

επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα επτά (7): 

Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

3 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Καμκούτης Θωμάς   

7 Τέτος Νικόλαος   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, 
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της 
οικονομικής επιτροπής  τα εξής: 

Με την Απόφαση 100/2020 η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την υποβολή αιτήματος 

χρηματοδότησης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου σύμφωνα με την 

πρόσκληση με  κωδικό: ΣΔΚΟ/2/2020 για τη δράση «Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία 

του Δήμου Βελβεντού». 

Με την 196.1/2020  απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ:6ΜΠΟ46Ψ844-39Ψ) 
εντάχθηκε η χρηματοδότηση της πρότασης του Δήμου «Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική 

Οικονομία του Δήμου Βελβεντού» στο πρόγραμμα  «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την 

ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας και 

διάθεση πίστωσης ποσού 31.412.033,10€ για την υλοποίησή του από τα έσοδα πλειστηριασμών 

δικαιωμάτων εκπομπών 2018» με προϋπολογισμό 50.000,00ευρώ.  

 

ΑΔΑ: ΨΙΟΔ46ΜΓΗΖ-390



Η κυκλική οικονομία αποτελεί έναν από του βασικούς στόχους του Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτό αναπτύσσεται 

και υλοποιείται από την ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ που αποτελεί τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(ΦοΔΣΑ) και τους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  

Τα Σχέδια Δράσεις για την Κυκλική Οικονομία θα αποτελέσουν ένα βασικό εργαλείο πάνω 

στο οποίο θα στηριχθούν οι Δήμοι, προκειμένου να υλοποιήσουν δράσεις οι οποίες θα έχουν 

αναπτυξιακό χαρακτήρα και οι οποίες σε συνέργεια με τις δράσεις της ΔΙΑΔΥΜΑ, θα συμβάλουν 

στην επίτευξη των στόχων για την διαχείριση των αποβλήτων μέσω της εφαρμογής μεθόδων που 

εφαρμόζουν στην πράξη την κυκλική οικονομία. Τα αποτελέσματα από τα Σχέδια Δράσεις για την 

Κυκλική Οικονομία θα ενσωματωθούν στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 

για την εκπόνηση του οποίου υπεύθυνη είναι η ΔΙΑΔΥΜΑ. 

Η ΔΙΑΔΥΜΑ, για την ανάπτυξη και εφαρμογή του ΟΣΔΑ διαθέτει το κατάλληλο 

επιστημονικό προσωπικό το οποίο εκπονεί τις αναγκαίες μελέτες και σχέδια. 

 Με βάση τα ανωτέρω για την υλοποίηση της δράσης «Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική 

Οικονομία του Δήμου Βελβεντού» προτείνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη  

ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ  σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο προγραμματικής.   

Στόχος της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η χαρτογράφηση παρεμβάσεων για την 

προώθηση της κυκλικής οικονομίας, οι οποίες θα έχουν θετικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και 

κοινωνικές επιπτώσεις. 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση και αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις 

στο συζητούμενο θέμα λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε 

με την παρ.1 άρθρο 40 Ν. 4735/2020 με ισχύ από 12-10-2020,   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για την υλοποίηση της 

Δράσης «Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Βελβεντού» η οποία 

χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο με το ποσό των 50.000,00 ευρώ. 

Εγκρίνει το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης με θέμα «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την 

Κυκλική Οικονομία του Δήμου Βελβεντού» όπως αυτό επισυνάπτεται. 

Ορίζει ως μέλος στην Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης το 

Δήμαρχο Βελβεντού 

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

και της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε 

 

          Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 115 / 2020. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο Πρόεδρος  

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό,  30 Νοεμβρίου 2020 

Ο Πρόεδρος 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

        Δήμαρχος Βελβεντού 
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ΣΧΕΔΙΟ  
 
 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η  Σ Υ Μ Β Α Σ Η  
 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Βελβεντού 
 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

1. Δήμος Βελβεντού 

2. Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ) 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Η σύμβαση αυτή περιέχει στη συνέχεια τα παρακάτω άρθρα: 

Άρθρο 1   :  Νομική βάση της σύμβασης 

Άρθρο 2   :  Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης  

Άρθρο 3   :  Αντικείμενο της Σύμβασης 

Άρθρο 4   :  Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης υπηρεσιών 

Άρθρο 5   :  Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση – Όροι καταβολής 

Άρθρο 6   :  Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

Άρθρο 7   :  Ρήτρες 

Άρθρο 8   :  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  

Άρθρο 9   :  Επίλυση διαφορών 

Άρθρο 10 : Τροποποίηση της Σύμβασης – Τελικές Διατάξεις 

 

Στο Βελβεντό σήμερα … …………… 2020, οι φορείς που αναφέρονται παρακάτω και θα 

καλούνται στο εξής «συμβαλλόμενοι»: 

1. Ο Δήμος Βελβεντού, ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Εμμανουήλ Στεργίου Δήμαρχο, 

σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό .................... του Δημοτικού Συμβουλίου 

2. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε» που εδρεύει στην Κοζάνη και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ Πλακεντά Παναγιώτη, σύμφωνα με την με 

αριθμό********** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: 

Προΐμιο 

 

Η κυκλική οικονομία αποτελεί έναν από του βασικούς στόχους του Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτό αναπτύσσεται και υλοποιείται 

από την ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ που αποτελεί τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) και τους 

Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Τα Σχέδια Δράσεις για την Κυκλική Οικονομία θα 

αποτελέσουν ένα βασικό εργαλείο πάνω στο οποίο θα στηριχθούν οι Δήμοι, προκειμένου να 

υλοποιήσουν δράσεις οι οποίες θα έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα και οι οποίες σε συνέργεια με τις 

δράσεις της ΔΙΑΔΥΜΑ, θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων για την διαχείριση των 

αποβλήτων μέσω της εφαρμογής μεθόδων που εφαρμόζουν στην πράξη την κυκλική οικονομία. 

Η ΔΙΑΔΥΜΑ, για την ανάπτυξη και εφαρμογή του ΟΣΔΑ διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό 

προσωπικό το οποίο εκπονεί τις αναγκαίες μελέτες και σχέδια. Τα αποτελέσματα από τα Σχέδια 

Δράσεις για την Κυκλική Οικονομία θα ενσωματωθούν στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) για την εκπόνηση του οποίου υπεύθυνη είναι η ΔΙΑΔΥΜΑ. 

 

Άρθρο 1  :  Νομική βάση της σύμβασης 

Νομική βάση της παρούσης είναι το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 179 του Ν.4555/2018, το αρ. 246 παρ.3 του Ν.4555/2018, το άρθρο 17 παρ.7 του Ν. 

4071/2012, το άρθρο 225 του Ν.3463/2006 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 30 του Ν.3536/2007 

και τροποποιήθηκε με το άρθρο 24, παρ. 7 του Ν. 3613/2007 

Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. είναι Ν.Π.Ι.Δ. και ειδικότερα διαδημοτική επιχείρηση (αρ. 269, ν. 

3463/2006) με τη μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας. Η λειτουργία της διέπεται από τις σχετικές 

διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4548/2018, του Ν.3463/2006, του 

αρ.30 του Ν. 3536/2007 και του Ν. 4555/2018, όπως ισχύουν σήμερα. Το μετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας ανήκει εξ’ολοκλήρου στους 13 Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνης, 

Εορδαίας, Βοΐου, Σερβίων, Βελβεντού, Φλώρινας, Αμυνταίου, Πρεσπών, Καστοριάς, Ορεστίδος, 

Νεστορίου, Γρεβενών, Δεσκάτης), κατ΄εφαρμογή του αρ. 2 της ΚΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ 83Β/23-1-09) 

και του αρ. 64 του Ν. 4042/2012. Αποτελεί τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) της Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 30, Ν. 

3535/2007, του αρ. 13, παρ. 2, Ν. 4071/2012, και του αρ. 225 Ν. 4555/2018, όπως μάλιστα 

αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. 33281/2198/29-6-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΡ1Γ-ΑΜ0) Διαπιστωτική Πράξη 

της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και στο υπ’ αριθμ. 38766/15-3-

2019 έγγραφο της Δ/νση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.  

Με βάση την ενσωματωμένη στο ενιαίο καταστατικό απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι η εκπόνηση και εφαρμογή 
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του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (στο εξής ΟΣΔΑ) της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας, σε ότι αφορά το σύνολο των φάσεων της διαχείρισης όπως:  

 την Μηχανική Αποκομιδή, συμπεριλαμβανομένης της πλύσης κάδων προσωρινής αποθήκευσης 

 την Μεταφορά και Μεταφόρτωση 

 την Υγειονομική Ταφή  

 την Ανάκτηση και Ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της Μηχανικής Επεξεργασίας και 

Ενεργειακής Αξιοποίησης των απορριμμάτων  

 την διαχείριση ειδικών απορριμμάτων και αποβλήτων, όπως τα ογκώδη, τα μολυσματικά 

νοσοκομειακά, τα τοξικά και επικίνδυνα κλπ. 

Για την ισχύ των όρων της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης 

κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για τα στερεά απόβλητα, τις διαδημοτικές επιχειρήσεις και τις 

ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με τον ισχύοντα Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα. 

 

Άρθρο 2  :  Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης  

Η συνολική διάρκεια ισχύος της παρούσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως 

τις 31/05/2021. Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί με 

αμοιβαία γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

 

Άρθρο 3  :  Αντικείμενο και σκοπός της Σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης Κυκλικής Οικονομίας του 

Δήμου Βελβεντού στα πλαίσια της πρόσκλησης του ΣΔΚΟ/2/2020 του Πράσινου Ταμείου που 

εμπίπτει στον ακόλουθο άξονα προτεραιότητας και Μέτρο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 

«Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε 

Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας και διάθεση πίστωσης 

ποσού 31.412.033,10€ για την υλοποίηση του από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων 

εκπομπών 2018» προκειμένου να εκπονηθούν τα Σχέδια Δράσης για την Κυκλική Οικονομία. 

Η μεθοδολογία και η λεπτομερής ανάλυση του τρόπου κατάρτισης του Σχεδίου Δράσης Κυκλικής 

Οικονομίας για τον Δήμο Βελβεντού αναλύεται στο Παράρτημα. 

 

Άρθρο 4  :   Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τις 

31/05/2021 και αναλύεται ως εξής: 

 

 11/20 12/20 1/21 2/21 3/21 4/21 5/21 

Υπογραφή Προγραμματικής 

Σύμβασης 
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Περιγραφή και Αξιολόγηση 

Υφιστάμενης Κατάστασης και 

Προτάσεις Μετασχηματισμού 

       

Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων-

Επιπτώσεων, Πιλοτικές 

Παρεμβάσεις Τελικό ΣΔΚΟ 

       

Αποπληρωμή έργου        

 

Άρθρο 5  :   Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση – Όροι καταβολής 

Το τίμημα ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) με ΦΠΑ 24% και θα καταβληθεί από τον 

Δήμο Βελβεντού στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την 

Κυκλική Οικονομία του Δήμου Βελβεντού» το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του 

Πράσινου Ταμείου.  

Το τίμημα καταβάλλεται από το Δήμο Βελβεντού στη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., μετά από 

εισήγηση/πρακτικό της ΚΕΠ ως εξής:  

α/α Δράση Π/Υ σε € 

με ΦΠΑ 

Α) Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης και Προτάσεις 

Μετασχηματισμού 

20.000 

Β) Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων-Επιπτώσεων, Πιλοτικές Παρεμβάσεις              

Τελικό ΣΔΚΟ 

30.000 

 ΣΥΝΟΛΟ : 50.000 

 

Τα ποσά αυτά θα εγγράφονται στον ΚΑΕ ....................... του προϋπολογισμού του Δήμου 

Βελβεντού των ετών 2020 και 2021. 

Τροποποίηση των παραπάνω ποσών, για πληθωριστική ή άλλη προσαρμογή τους, για τα 

επόμενα έτη ισχύος της σύμβασης πέραν του τρέχοντος έτους, μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν 

απόφασης της ΚΕΠ του άρθρου 8 της παρούσης. 

 

Άρθρο 6: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

Ο Δήμος Βελβεντού αναλαμβάνει: 

 Να χρηματοδοτήσει την Προγραμματική Σύμβαση, από πόρους του Πράσινου Ταμείου. 

 Να συμμετέχει με ένα μέλος (1) στην Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης 

 Να διαθέσει τα απαιτούμενα στοιχεία  για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης Κυκλικής 

Οικονομίας 

Η ΔΙΑΔΥΜΑ αναλαμβάνει: 

 Να διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης Κυκλικής 

Οικονομίας 
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 Να παραδώσει τα παραδοτέα εγκαίρως και όπως αυτά ορίζονται στην Προγραμματική 

Σύμβαση και στο Παράρτημα αυτής, καθώς και στην ΣΔΚΟ/2/2020 Πρόσκληση του 

Πράσινου Ταμείου 

 Να συμμετέχει με δύο (2) μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

Άρθρο 7 :  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 

τριακοσίων ευρώ (300,00€) το μήνα. Οι ρήτρες αυτές θα εξειδικεύονται με αποφάσεις της ΚΕΠ. 

 

Άρθρο 8  :  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) – Ομάδες Εργασίας (ΟΕ) 

Με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας συνιστάται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

(ΚΕΠ) της Συμβάσεως, που αποτελείται από δύο (3) μέλη: ένα (1) μέλος από τον Δήμο Βελβεντού, 

και (2)μέλη από τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

Έργο της ΚΕΠ είναι η εποπτεία της ορθής εφαρμογής της παρούσης και η επίλυση των θεμάτων 

που προκύπτουν κατά την υλοποίησή της, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και της 

δημόσιας υγείας. 

Η ΚΕΠ παρεμβαίνει και επιδιώκει την επίλυση των διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων 

μερών. Η Επιτροπή συγκαλείται στην πρώτη συνεδρίασή της σε διάστημα δέκα (10) ημερών από 

την υπογραφή της παρούσης και συνεδριάζει στα γραφεία της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. Πρόεδρος της ΚΕΠ 

ορίζεται ο εκπρόσωπος του Δήμου Βελβεντού. 

Οι Ομάδες Εργασίας (ΟΕ) συγκροτούνται με απόφαση της ΚΕΠ και αποτελούνται από 

κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό των συμβαλλομένων. Αντικείμενο των ΟΕ είναι η συνδρομή 

τους στην εκπόνηση των ΣΔΚΟ και η υποβοήθηση του έργου ης ΚΕΠ. 

 

Άρθρο 9  :  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 8. Εάν για 

οποιοδήποτε λόγο η ΚΕΠ δεν καταλήξει σε συγκεκριμένες λύσεις, ή δεν υποδείξει με το πρακτικό 

της διάφορες λύσεις της υπό εξέταση διαφοράς μέσα σε είκοσι ημέρες, ή οι συμβαλλόμενοι δεν 

αποδεχτούν τα παραπάνω συμπεράσματα της Επιτροπής, ή δεν καταλήξουν σε άλλη συμβιβαστική 

λύση της διαφοράς, τότε η διαμεσολάβηση της Επιτροπής θα θεωρείται ότι απέτυχε και 

οποιοσδήποτε από τους συμβαλλόμενους θα δικαιούται να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια που 

από τώρα ορίζονται τα Δικαστήρια της Κοζάνης. 
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Άρθρο 10  :  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 αυτή τη σύμβαση.    

Ρητά συμφωνείται ότι όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση οποιουδήποτε 

όρου του παρόντος 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 και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και διαβιβάστηκαν από 2 

αντίτυπα στα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

 

 

 

 

Για το Δήμο Βελβεντού 

 

 

Εμμανουήλ Στεργίου  

Δήμαρχος 

 

Για τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. 

 

 

Πλακεντάς Παναγιώτης 

Πρόεδρος του Δ.Σ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Στόχος της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η χαρτογράφηση παρεμβάσεων για την προώθηση της 

κυκλικής οικονομίας, οι οποίες θα έχουν θετικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές 

επιπτώσεις. 

Επισημαίνεται ότι η κατάρτιση των ΣΔ οφείλει να πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις επιδιώξεις 

του επικαιροποιημένου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) συμπεριλαμβανομένης 

της απόφασης για την άμεση απολιγνιτοποίηση, όσο και την Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική 

Οικονομία, που τελεί υπό επικαιροποίηση, ενώ οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις αναμένεται να 

συνεισφέρουν εκτός από τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΕΑΘ) και των 

λοιπών περιβαλλοντικών στόχων και στη διατήρηση και αύξηση, τόσο της απασχόλησης, όσο και 

προστιθέμενης αξίας σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι πρόνοιες που 

περιλαμβάνονται στο Σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(ΣΔΚΟΕΕ), αναφορικά με τους τομείς που χρησιμοποιούν τους περισσότερους πόρους και στους 

οποίους υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες κυκλικότητας, όπως ενδεικτικά είναι, σύμφωνα με το Σχέδιο, 

τα απόβλητα (αστικά και επικίνδυνα), οι υδατικοί πόροι, τα ηλεκτρονικά απόβλητα και τα 

κλωστοϋφαντουργικά, οι νέες τεχνολογίες και η οικοκαινοτομία, οι συσσωρευτές και τα ηλεκτρικά 

οχήματα, τα απόβλητα εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών, και τα απόβλητα από τροφές και 

τρόφιμα. Τέλος, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί τόσο στην ενίσχυση της πράσινης 

επιχειρηματικότητας, όσο και στην προώθηση της καινοτομίας.  

Το τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία θα αποτελέσει τη βάση για την επιλογή και 

χρηματοδότηση των πλέον ώριμων παρεμβάσεων για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι παρεμβάσεις που θα προταθούν στο πλαίσιο της εκπόνησης του 

Σχεδίου Δράσης θα είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μέτρου 2 «Πιλοτικές 

Παρεμβάσεις για δράσεις προτεραιότητας και για την ωρίμανση δράσεων με βάση τις κατευθύνσεις 

των Σχεδίων Δράσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας».  

Έμφαση επίσης, θα δοθεί στη μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ των επιλέξιμων παρεμβάσεων 

μέσα στο ίδιο το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, όσο και με άλλα σχέδια δράσης του 

δήμου. 

Το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία θα πρέπει να παρουσιάζει στοιχεία αλληλεπίδρασης 

και συστημικότητας με τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες του Δήμου για το μετασχηματισμό της 

οικονομίας της περιοχής.  

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες πρωτοβουλίες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την 

κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης: 

 Η πρόταση του Δήμου Βελβεντού για μια Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 

 Το Επιχειρησιακό Σχέδιο  
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 Το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου  

 Το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου  

Ο Κεντρικός Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η «Μετάβαση της Οικονομίας της περιοχής από 

Γραμμική σε Κυκλική» και σκοπός του είναι η χαρτογράφηση παρεμβάσεων και έργων για την 

προώθηση της κυκλικής οικονομίας, οι οποίες θα έχουν θετικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και 

κοινωνικές επιπτώσεις και την αποτύπωση του απαραίτητου οδικού χάρτη υλοποίησης αυτών. 

Επομένως, η μετάβαση στην κυκλική οικονομία δεν είναι μόνο περιβαλλοντική πολιτική αλλά και 

ένας τρόπος ανάπτυξης της περιοχής με έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω 

αναπτυξιακών κυκλικών ροών υλικών και αποβλήτων. 

 

Μεθοδολογία Προτεινόμενων Σχεδίων 

Στόχος είναι να καλυφθούν σε βάθος τόσο τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

περιοχές, όσο και η καταπολέμηση των συνεπακόλουθων κοινωνικών προβλημάτων, 

αναπτύσσοντας ταυτόχρονα καινοτόμες επιχειρηματικές λύσεις εντός των πλαισίων που ορίζει η 

κυκλική οικονομία.  

 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία για τους ανωτέρω πυλώνες θα περιέχει τα παρακάτω περιεχόμενα: 

 

1) Περιγραφή & Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης 

Για την αποτύπωση μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση 

της εκάστοτε περιφερειακής ενότητας, ο ανάδοχος θα πρέπει να εξετάσει κατ’ ελάχιστον: 

1. Την πορεία και τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης  

2. Το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων 

3. Το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης ενέργειας 

4. Την υφιστάμενη βιομηχανική & εμπορική δραστηριότητα 

Ο τρόπος αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης θα πρέπει να προταθεί με συγκεκριμένο 

τρόπο από τον κάθε υποψήφιο ανάδοχο στην τεχνική προσφορά του.  

2) Πρόταση Μετασχηματισμού 

Βάση της συνολικής κατάστασης που θα αποτυπωθεί θα εξεταστούν ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις που θα: 

 Δημιουργούν νέες οικονομικές δραστηριότητες και θέσεις εργασίας στα πλαίσια της 

στροφής προς την κυκλική οικονομία. 

 Μειώνουν το συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα της περιοχής συνεισφέροντας στους 

εθνικούς στόχους για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.  
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 Υλοποιούν τις βασικές κατευθύνσεις του νέου ΕΣΔΑ λαμβάνοντας υπόψιν το 

ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων της ΔΙΑΔΥΜΑ και τη μελλοντική 

εξέλιξη του.  

 Συγκεκριμένα, θα αναπτυχθεί σχέδιο μετασχηματισμού με στόχο την κυκλική οικονομία με 

κατευθύνσεις και δραστηριότητες γύρω από τους πέντε (5) πυλώνες που αναφέρθηκαν πριν. 

Ειδικότερα, για κάθε πυλώνα το σχέδιο μετασχηματισμού θα πρέπει να περιέχει (κατ’ ελάχιστον): 

1. Διαχείριση αποβλήτων & Ανακύκλωση 

2. Καθαρή Ενέργεια – ΑΠΕ  

3. Επενδύσεις– Καινοτομία 

4. Αγροτικές Εγκαταστάσεις & Καλλιέργειες 

 

3) Χρηματοδότηση & κόστη των δράσεων 

Θα προταθούν τρόποι και μηχανισμοί μέσω των οποίων εκτιμάτε ότι θα επιτευχθεί 

χρηματοδότηση για την διεξαγωγή των δράσεων και μηχανισμών του Σχεδίου Δράσης Κυκλικής 

Οικονομίας. Επιπλέον θα καταγραφούν τα εκτιμώμενα κόστη για την υλοποίηση αυτών με στόχο 

να χρησιμοποιηθούν στην οικονομική αξιολόγηση. 

 

4) Αξιολόγηση των επιπτώσεων και αποτελεσμάτων  

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα πρέπει ορισθούν βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) 

σε όσα δεν υπάρχουν διαθέσιμοι στόχοι και κατόπιν θα πρέπει να γίνει χωριστά περιβαλλοντική, 

κοινωνική και οικονομική αξιολόγηση των δράσεων σε βάθος 15ετίας.  

 Για την περιβαλλοντική αξιολόγηση των δράσεων, θα πρέπει να εκτιμηθούν οι εκτιμώμενοι 

ρύποι από το σύνολο των δράσεων καθώς και το είδος του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος. Η εκτίμηση αυτή οφείλει να γίνει με τις τελευταίες διαθέσιμες μεθόδους για 

την εκτίμηση των ρύπων του θερμοκηπίου – οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να 

περιγράψουν λεπτομερώς στην προσφορά τους τον τρόπο και τα μοντέλα που θα 

χρησιμοποιήσουν για την εν λόγω αποτίμηση.   

 Για την οικονομική αξιολόγηση των δράσεων, θα πρέπει να εκτιμηθούν τα συνολικά κέρδη 

και οφέλη που θα έχει κάθε περιφερειακή ενότητα από την ενσωμάτωση του κάθε κριτηρίου. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν λεπτομερώς στην προσφορά τους τον 

τρόπο και τα μοντέλα που θα χρησιμοποιήσουν για την εν λόγω αποτίμηση.   

 Για την κοινωνική αξιολόγηση των δράσεων, θα πρέπει να εκτιμηθούν οι θέσεις εργασίας 

που θα δημιουργηθούν από τις δράσεις και την αναμενόμενη κατάσταση της ανεργίας και 

του ΑΕΠ σε βάθος 15ετίας. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν λεπτομερώς 

στην προσφορά τους τον τρόπο και τα μοντέλα που θα χρησιμοποιήσουν για την εν λόγω 

αποτίμηση.   
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5) Προτάσεις για τις πιλοτικές παρεμβάσεις 

Με βάση τα αποτελέσματα των σχεδίων, ο ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει συγκεκριμένες και 

κοστολογημένες δράσεις, για κάθε Δήμο, με στόχο να υπαχθούν στις πιλοτικές παρεμβάσεις για 

δράσεις προτεραιότητας και για την ωρίμανση δράσεων με βάση τις κατευθύνσεις των Σχεδίων 

Δράσης για την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας  όπως αυτές αναφέρονται στην κυβερνητική 

απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/50975/5175 η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Β' 2183/5.6.2020. 
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