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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 35/28-12-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 
Αριθµ. Απόφ. 524/2016      ΘΕΜΑ :  «Τροποποίηση Προγραµµατικής 

Σύµβασης των ∆ήµων Καλαµαριάς, Θέρµης, 
Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερµαϊκού και της 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ για την «Ολοκληρωµένη 
ανάπτυξη και υποστήριξη της ανακύκλωσης 
στην Ανατολική Θεσσαλονίκη» 

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 28η-12-2016 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 18:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από 
την υπ αριθµ. 44833/23-12-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της 
διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί 
«Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 25 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος 
αποχώρησε µετά από τη συζήτηση του 
2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

  

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

1 Αναγνώστου Πασχάλης 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Αγοραστούδη Ευγενία 

3 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 3 Μπίκος Κωνσταντίνος 

4 Αποστόλου Στυλιανός 4 Λαγός Νικόλαος 

5 Βογιατζής ∆ηµήτριος 5 Κεφαλάς Ανέστης 

6 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 6 Σαµαράς Σωκράτης 

7 Γκουστίλης Θεόδωρος 7 Χρυσοχόου Παύλος 

8 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 8 Πράτανος Απόστολος 

9 Γκιζάρης Στέργιος   

10 Ζελιλίδης ∆αµιανός   

11 Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

13 Καρκατζίνος Νικόλαος   

14 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)    

15 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

16 Κοντοπίδης Γεώργιος   

17 Λιάντας ∆ηµήτριος   

18 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

19 Μουστάκας Βασίλειος   

20 Πονερίδης Παναγιώτης   

21 Σαραφιανός Χρήστος   

22 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

23 Τσολάκης Απόστολος   

24 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

25 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   
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κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Περήφανου Άννα υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
To 11o θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 2ο.  
 
Λόγω αποχώρησης του δηµάρχου κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου µετά από τη συζήτηση του 
2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, τον αναπλήρωσε νοµίµως ο Αντιδήµαρχος κ. 
Γκουστίλης Θεόδωρος σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.2635/39670/1-10-2014 απόφαση 
∆ηµάρχου (Α∆Α: Ω9ΕΡΩΡΣ-8ΑΣ). 
 

Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη την από 22-12-
2016 εισήγηση της επιστηµονικής συνεργάτιδας του ∆ηµάρχου κας Μαρίας Γρηγοριάδου 
σύµφωνα µε την οποία µε την υπ’ αριθ. 22/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
εγκρίθηκε η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ των ∆ήµων Καλαµαριάς, Θέρµης, 
Πυλαίας-Χορτιάτη και Θερµαϊκού, καθώς και της αναπτυξιακής εταιρείας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ για την 
«Ολοκληρωµένη ανάπτυξη και υποστήριξη της ανακύκλωσης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη», 
συνολικού προϋπολογισµού €410.820,00 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), και διάρκειας έως 
και την 30.4.2017. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της Προγραµµατικής Σύµβασης, οι ∆ήµοι αναλαµβάνουν να εκτελούν τα 
δροµολόγια συλλογής και µεταφοράς των ανακυκλώσιµων υλικών συσκευασίας στο Κ∆ΑΥ 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, και να διευκολύνουν το επιστηµονικό και λοιπό προσωπικό της 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ για την υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης. 

Σύµφωνα µε το ίδιο ως άνω άρθρο 4, η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
παρακολουθεί και να συντονίζει το έργο, να υποστηρίζει τους ΟΤΑ στη δηµοσιοποίηση και 
προβολή των αποτελεσµάτων των συνεργασιών τους µε τα Συλλογικά Συστήµατα Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης αποβλήτων, να δηµιουργήσει και λειτουργήσει εφαρµογή για «έξυπνες συσκευές» 
στην οποία θα παρουσιάζονται βασικές πληροφορίες του διαδικτυακού τόπου 
www.anakyklosianthess.gr, και να µεταφέρει τα υπολείµµατα της µονάδας ανακύκλωσης από το 
Κ∆ΑΥ στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης. 

Μέχρι το τέλος του 2016 ο ∆ήµος Θέρµης κατέβαλε στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης το ποσό των €44.159,47, συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ. 

 Στη συνηµµένη στην ανωτέρω εισήγηση απόφαση της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης (αριθ. Πρακτικού 7/2/11.11.2016), 
επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

α. Με βάση τις αναλύσεις των οικονοµικών στοιχείων και των δεικτών απόδοσης και 
λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης του υπολείµµατος του Κ∆ΑΥ Θέρµης από 
τα ανακυκλώσιµα υλικά των 4 ΟΤΑ, εκτιµάται ότι στο τέλος της σύµβασης θα 
υπάρχει χρηµατικό υπόλοιπο περίπου €45.000,00. 

β. Η ΕΕΑΑ ΑΕ προγραµµατίζει εντός του 2017 την έναρξη λειτουργίας της νέας 
γραµµής αποµάκρυνσης του τρίµµατος του γυαλιού, και συνεπώς θα υπάρξει 
διαφοροποίηση της σχέσης βάρους-όγκου του µεταφερόµενου υπολείµµατος προς 
τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης. 

γ. Κατά τη διάρκεια της Προγραµµατικής Σύµβασης συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν από 
τους 4 ΟΤΑ τα Τοπικά Σχέδια Αποκεντρωµένης ∆ιαχείρισης Αποβλήτων και πολύ 
σύντοµα αναµένεται η κύρωση του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 
(ΠΕΣ∆Α) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του οποίου 
προβλέπονται και διαδηµοτικές συνέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης. 

 Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, δηλαδή τη µη κάλυψη του συνόλου του 

προϋπολογισµού του έργου, την εκτιµώµενη τροποποίηση του κόστους της µεταφοράς 

λόγω της αλλαγής στον τρόπο διαχείρισης του τρίµµατος γυαλιού από την ΕΕΑΑ ΑΕ, την 
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έναρξη υλοποίησης των ΤΣΑ∆Α των τεσσάρων ΟΤΑ, αλλά και την αναγκαιότητα 

συνέχισης της συνεργασίας των συµβαλλοµένων φορέων, η Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης προτείνει την τροποποίηση αυτής, 

σύµφωνα µε το άρθρο 9.3 αυτής, ως προς το χρονοδιάγραµµα (άρθρο 6), το αντικείµενο 

(άρθρα 3 και 4), τον προϋπολογισµό (άρθρο 5) και τα σχετικά µε αυτά Παραρτήµατα ΙΙ, ΙΙΙ 

και IV. Συγκεκριµένα προτείνεται: 

α. Η παράταση της διάρκειας της σύµβασης κατά δέκα (10) µήνες, δηλαδή έως και 

28.2.2018. 

β. Η προσθήκη των δράσεων της λειτουργικής και αισθητικής αναµόρφωσης του 

διαδικτυακού τόπου www.anakyklosianthess.gr. 

γ. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση εκ µέρους της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ της υλοποίησης 

των ΤΣΑ∆Α των τεσσάρων ∆ήµων, µε υποβολή δύο τεχνικών εκθέσεων 

αξιολόγησης/ προτάσεων βελτίωσης της υλοποίησης των δράσεων που 

προβλέπονται στα ΤΣΑ∆Α, µετά από υποβολή προς την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, εκ 

µέρους των ΟΤΑ, αντίστοιχων τεχνικών εκθέσεων σχετικά µε την πορεία 

υλοποίησης των Σχεδίων. 

δ. Η τροποποίηση του προϋπολογισµού του έργου, από €334.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) σε 

€409.955,76 (χωρίς ΦΠΑ) ή €506.891,66 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ0, για το 

σύνολο της διάρκειας της σύµβασης (34 µήνες). 

 

Με βάση τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη 

α. την υπ’ αριθ. 22/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Θέρµης 

β. την από 11.5.2015 Προγραµµατική Σύµβαση των ∆ήµων Καλαµαριάς, Θέρµης, Πυλαίας-
Χορτιάτη και Θερµαϊκού και της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, 

γ. την 7/2/11.11.2016 απόφαση και πρόταση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της 
Προγραµµατικής Σύµβασης, 

δ. τα άρθρα 100 του Ν. 3852/2010 και 225 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύουν, 

προτείνεται: 

Α. η τροποποίηση της από 11.5.2015 Προγραµµατικής Σύµβασης των ∆ήµων 
Καλαµαριάς, Θέρµης, Πυλαίας-Χορτιάτη και Θερµαϊκού και της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, ως 
προς τα ακόλουθα σηµεία: 

α. Παράταση της διάρκειας της σύµβασης κατά δέκα (10) µήνες, δηλαδή έως και 
28.2.2018. 

β. Προσθήκη των δράσεων της λειτουργικής και αισθητικής αναµόρφωσης του 
διαδικτυακού τόπου www.anakyklosianthess.gr. 

γ. Προσθήκη των δράσεων της παρακολούθησης και αξιολόγησης εκ µέρους της 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ της υλοποίησης των ΤΣΑ∆Α των τεσσάρων ∆ήµων, µε υποβολή 
δύο τεχνικών εκθέσεων αξιολόγησης/ προτάσεων βελτίωσης της υλοποίησης των 
δράσεων που προβλέπονται στα ΤΣΑ∆Α, µετά από υποβολή προς την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΑΕ, εκ µέρους των ΟΤΑ, αντίστοιχων τεχνικών εκθέσεων σχετικά µε την πορεία 
υλοποίησης των Σχεδίων. 

δ. Τροποποίηση του προϋπολογισµού του έργου, από €334.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) σε 
€409.955,76 (χωρίς ΦΠΑ) ή €506.891,66 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για το 
σύνολο της διάρκειας της σύµβασης (34 µήνες), και 

Β. η εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της τροποποιητικής 
Προγραµµατικής Σύµβασης. 

 
Με το από 22-12-2016 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών βεβαιώνεται ότι η 
δαπάνη για την τροποποίηση - παράταση Προγραµµατικής Σύµβασης των ∆ήµων 
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Καλαµαριάς, Θέρµης, Πυλαίας - Χορτιάτη, Θερµαϊκού και της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. για την 
«Ολοκληρωµένη ανάπτυξη και υποστήριξη της ανακύκλωσης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη» 
από 1.5.2017 έως 31.12.2017 θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2017 
Κ.Α. εξόδου 00.6737.002 κατά 28.821,52 €. Η πίστωση θα εγγραφεί µε την πρώτη 
αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017. 
Πίστωση ύψους 9.598,30 € θα προβλεφθεί στον προαναφερθέντα Κ.Α. εξόδου στον 
Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2018 µέχρι τη λήξη της παράτασης 28.2.2018. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Κατά τη διαλογική συζήτηση του θέµατος o ∆.Σ. Ιωσηφίδης Ιωάννης πρότεινε µε έντυπο 
υλικό να καλλιεργηθεί η συνείδηση της σωστής ανακύκλωσης στους δηµότες µας 
προκειµένου να επαλειφθεί τελείως το ποσοστό των απορριµµάτων που δεν απορροφώνται 
ως  ανακυκλώσιµα. 
Ο ∆Σ Καρκατζούνης Θεοφάνης δήλωσε ότι διαφωνεί καθώς θεωρεί ότι πρόκειται για 
ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριµµάτων η οποία πρέπει να είναι ευθύνη του 
κράτους.  
Ο ∆.Σ. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος καταψηφίζει καθώς θεωρεί ότι ο ∆ήµος Θέρµης µπορεί να 
δηµιουργήσει δική του υπηρεσία για τις ανάγκες της ανακύκλωσης.  
 
Το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του 

α.  την εισήγηση της Προέδρου και της κας Γρηγοριάδου, 

β. την υπ’ αριθ. 22/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Θέρµης 

γ. την από 11.5.2015 Προγραµµατική Σύµβαση των ∆ήµων Καλαµαριάς, Θέρµης, Πυλαίας-
Χορτιάτη και Θερµαϊκού και της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, 

δ. την 7/2/11.11.2016 απόφαση και πρόταση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της 
Προγραµµατικής Σύµβασης, 

ε. τα άρθρα 100 του Ν. 3852/2010 και 225 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύουν, 
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    µε πλειοψηφία 

 

1. Την τροποποίηση της από 11.5.2015 Προγραµµατικής Σύµβασης των ∆ήµων Καλαµαριάς, 

Θέρµης, Πυλαίας-Χορτιάτη και Θερµαϊκού και της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, ως προς τα ακόλουθα 

σηµεία: 

α. Παράταση της διάρκειας της σύµβασης κατά δέκα (10) µήνες, δηλαδή έως και 
28.2.2018. 

β. Προσθήκη των δράσεων της λειτουργικής και αισθητικής αναµόρφωσης του 

διαδικτυακού τόπου www.anakyklosianthess.gr. 

γ. Προσθήκη των δράσεων της παρακολούθησης και αξιολόγησης εκ µέρους της 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ της υλοποίησης των ΤΣΑ∆Α των τεσσάρων ∆ήµων, µε υποβολή 

δύο τεχνικών εκθέσεων αξιολόγησης/ προτάσεων βελτίωσης της υλοποίησης των 

δράσεων που προβλέπονται στα ΤΣΑ∆Α, µετά από υποβολή προς την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΑΕ, εκ µέρους των ΟΤΑ, αντίστοιχων τεχνικών εκθέσεων σχετικά µε την πορεία 

υλοποίησης των Σχεδίων. 

δ. Τροποποίηση του προϋπολογισµού του έργου, από €334.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) σε 

€409.955,76 (χωρίς ΦΠΑ) ή €506.891,66 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για το 

σύνολο της διάρκειας της σύµβασης (34 µήνες), και 

2. Εγκρίνει το τροποποιηµένο σχέδιο προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
Α.Ε. και των 4 ∆ήµων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Θέρµης, Καλαµαριάς, Πυλαίας – 
Χορτιάτη, και  Θερµαϊκού) για την υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωµένη ανάπτυξη και 
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υποστήριξη της ανακύκλωσης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη», σύµφωνα µε το συνηµµένο 
στην παρούσα απόφαση σχέδιο και τα και τα σχετικά µε αυτά Παραρτήµατα ΙΙ, ΙΙΙ και IV, τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα της παρούσας απόφασης. 
 

3. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της τροποποιητικής Προγραµµατικής 
Σύµβασης. 
 
Η δαπάνη για την τροποποίηση - παράταση Προγραµµατικής Σύµβασης των ∆ήµων 
Καλαµαριάς, Θέρµης, Πυλαίας - Χορτιάτη, Θερµαϊκού και της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. για την 
«Ολοκληρωµένη ανάπτυξη και υποστήριξη της ανακύκλωσης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη» 
από 1.5.2017 έως 31.12.2017 θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2017 
Κ.Α. εξόδου 00.6737.002 κατά 28.821,52 €. Η πίστωση θα εγγραφεί µε την πρώτη 
αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017. 
Πίστωση ύψους 9.598,30 € θα προβλεφθεί στον προαναφερθέντα Κ.Α. εξόδου στον 
Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2018 µέχρι τη λήξη της παράτασης 28.2.2018. 
 
Μειοψήφησαν οι ∆.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης, Σφονδύλας ∆ηµήτριος Τριανταφυλλίδου 
Ιωάννα και Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 524/2016. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
          ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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Α’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΘΕΡΜΗΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ & ΤΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.  
 

ΓΙΑ ΤΗN ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Σήµερα την --/--/2017, στην Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
που εδρεύει στη Θέρµη, 1ο χλµ. Θέρµης Τριαδίου, οι παρακάτω φορείς καλούµενοι στο εξής 
«συµβαλλόµενοι»: 

 

1. Ο ∆ήµος Καλαµαριάς, που εδρεύει στη Καλαµαριά του Νοµού Θεσσαλονίκης, και 
εκπροσωπείται από τον ∆ήµαρχο κο. Θεοδόσιο Μπακογλίδη,  

2. Ο ∆ήµος Θέρµης, που εδρεύει στη Θέρµη του Νοµού Θεσσαλονίκης, και εκπροσωπείται 
από τον ∆ήµαρχο κο. Θεόδωρο Παπαδόπουλο, 

3. Ο ∆ήµος Πυλαίας - Χορτιάτη, που εδρεύει στο Πανόραµα του Νοµού Θεσσαλονίκης, και 
εκπροσωπείται από τον ∆ήµαρχο κο. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη,  

4. Ο ∆ήµος Θερµαϊκού, που εδρεύει στην Περαία του Νοµού Θεσσαλονίκης, και 
εκπροσωπείται από τον ∆ήµαρχο κο. Ιωάννη Μαυροµάτη,  

5. Η Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσ/νίκης µε διακριτικό τίτλο 
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.» που εδρεύει στη Θέρµη στο 1ο χλµ. Θέρµης Τριαδίου και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Σωκράτη Σαµαρά και θα καλείται στο 
εξής χάριν συντοµίας «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.». 

 

Έχοντας υπόψη:  

• τις υπ’ αριθµ. 22/26-01-2015 και --/--        αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου Καλαµαριάς,  

• τις υπ’αριθµ. 22/28-01-2015 και --/--       αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Θέρµης,  

• τις υπ’αριθµ. 54/28-01-2015 και --/--     αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Πυλαίας - Χορτιάτη, 

• τις υπ’αριθµ. 12/21-01-2015 και --/--        αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου Θερµαϊκού,  

• τις υπ’αριθµ. 172/28-01-2015 και --/--      αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., 

• τα άρθρα 100 του  Ν. 3852/2010  και 225 του Ν. 3463/2006 όπως αυτά ισχύουν, 

 

συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται την ως ακολούθως τροποποίηση της από 
11 Μαΐου 2015 υπογραφείσας µεταξύ τους Προγραµµατικής Σύµβασης. 

 

Τροποποίηση του Άρθρου 3 
Αντικείµενο της σύµβασης 
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Με την παρούσα σύµβαση οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν να υλοποιήσουν το έργο 
«Ολοκληρωµένη ανάπτυξη και υποστήριξη της ανακύκλωσης στην Ανατολική 
Θεσσαλονίκη» 

Το έργο θα περιλαµβάνει: 

1) Την καταγραφή ανά εξάµηνο, της υπάρχουσας κατάστασης συνεργασίας και 
ανάπτυξης δράσεων των Συλλογικών Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΣΕ∆) 
σε κάθε ΟΤΑ  

2) Την αναµόρφωση, λειτουργία και διαχείριση του διαδικτυακού τόπου (site), 
www.anakyklosianthess.gr, µε αντικείµενο τις υποδοµές, τις δράσεις και τα 
αποτελέσµατα της ανακύκλωσης 

3) Τη δηµιουργία εφαρµογής για «έξυπνες συσκευές» (smartphones, tablets), µε 
λειτουργικό σύστηµα Android, όπου θα παρουσιάζονται οι βασικές πληροφορίες του 
διαδικτυακού τόπου www.anakyklosianthess.gr     

4) Την επίβλεψη λειτουργίας της µονάδας ανακύκλωσης συσκευασιών και χαρτιού 
(Κ∆ΑΥ), την απογραφή δροµολογίων των απορριµµατοφόρων και ζυγολογίων ανά 
ΟΤΑ, την εφαρµογή των όρων αδειοδότησης και λειτουργίας της µονάδας, την 
παρακολούθηση της προώθησης των παραγόµενων προϊόντων και την 
ελαχιστοποίηση του υπολείµµατος  

5) Την αποκοµιδή του υπολείµµατος της λειτουργίας της µονάδας στον προβλεπόµενο 
χώρο διάθεσης, την υποστήριξη της διαχείρισης του υπολείµµατος της µονάδας 
ανακύκλωσης και την κατανοµή του κόστους διαχείρισης του υπολείµµατος µεταξύ 
των ∆ήµων 

6) Την παρακολούθηση/αξιολόγηση υλοποίησης των Τοπικών Σχεδίων 
Αποκεντρωµένης ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑ∆Α) των 4 ΟΤΑ ανατολικής 
Θεσσαλονίκης    

 

Τροποποίηση του Άρθρου 4 
Υποχρεώσεις-δικαιώµατα των Συµβαλλοµένων 

 Στο πλαίσιο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης: 

4.1 Οι ∆ήµοι Καλαµαριάς, Θέρµης, Πυλαίας – Χορτιάτη και Θερµαϊκού αναλαµβάνουν: 

4.1.1. Να εκτελούν τα απαραίτητα δροµολόγια συλλογής και µεταφοράς των 
ανακυκλώσιµων υλικών συσκευασίας, στο Κ∆ΑΥ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και να 
συνεργάζονται µε την ΕΕΑΑ και µε άλλα υπάρχοντα ΣΣΕ∆, για την υλοποίηση της 
Ανακύκλωσης στα όρια των δήµων τους. 

4.1.2. Να διευκολύνουν το επιστηµονικό και λοιπό προσωπικό της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 
καθώς και τους εξωτερικούς συνεργάτες που θα απασχοληθούν µε την υλοποίηση του 
αντικειµένου της σύµβασης, και γενικότερα να συµβάλλουν στην εκτέλεση των 
απαιτούµενων εργασιών. 

4.1.3.  Να συνεργαστούν µε τους υπόλοιπους συµβαλλόµενους για την υλοποίηση του 
έργου. 

4.1.4. Να συµµετέχούν µε ένα εκπρόσωπό τους στην Κοινή Επιτροπή του Άρθρου 6 της 
παρούσης σύµβασης. 

4.1.5. Να υποβάλουν, από δύο τεχνικές εκθέσεις για την πορεία υλοποίησης των 
Τοπικών Σχεδίων Αποκεντρωµένης ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑ∆Α) τους, σύµφωνα µε 
το χρονοδιάγραµµα του παραρτήµατος IV    

 

4.2 Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. αναλαµβάνει την εκτέλεση των εργασιών ανάπτυξης και 
υποστήριξης της ανακύκλωσης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και τη µεταφορά του 
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υπολείµµατος του Κ∆ΑΥ προς διάθεση. Ειδικότερα αναλαµβάνει: 

4.2.1. Την παρακολούθηση και συντονισµό του συνολικού έργου, την επεξεργασία 
στοιχείων απόδοσης της ανακύκλωσης ανά ΟΤΑ, την επίβλεψη λειτουργίας της µονάδας 
ανακύκλωσης, την υποστήριξη εφαρµογής των όρων αδειοδότησης και λειτουργίας της 
µονάδας, την παρακολούθηση της προώθησης των παραγόµενων προϊόντων και την 
ελαχιστοποίηση του υπολείµµατος, την υποστήριξη της διαχείρισης του υπολείµµατος της 
µονάδας ανακύκλωσης και της κατανοµής του κόστους µεταξύ των ΟΤΑ.   

4.2.2. Την υποστήριξη των ΟΤΑ στη δηµοσιοποίηση και προβολή των αποτελεσµάτων 
των συνεργασιών τους µε τα Συλλογικά Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΣΕ∆) 
αποβλήτων και στην ενηµέρωση των δηµοτών σχετικά µε τα σηµεία συλλογής και τις 
δυνατότητες της ανακύκλωσης. Ειδικότερα, αναλαµβάνει τη λειτουργική και αισθητική 
αναµόρφωση και τη διαχείριση του ηλεκτρονικού ιστοχώρου (site) ο οποίος παρέχει 
ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία της ανακύκλωσης για τους 4 ΟΤΑ της σύµβασης καθώς 
και πληροφορίες για τους πολίτες. 

4.2.3. Τη δηµιουργία και τη λειτουργία εφαρµογής για «έξυπνες συσκευές» (smartphones, 
tablets), µε λειτουργικό σύστηµα Android, όπου θα παρουσιάζονται οι βασικές 
πληροφορίες του διαδικτυακού τόπου www.anakyklosianthess.gr 

4.2.4.Τη µεταφορά, µέχρι τη λήξη της παρούσας σύµβασης, του υπολείµµατος της 
µονάδας ανακύκλωσης από τον χώρο του Κ∆ΑΥ στο ΧΥΤΑ της Μαυρορράχης ή σε όποιο 
άλλο χώρο διάθεσης προβλέπεται, συµπεριλαµβανοµένων των ογκωδών στερεών 
αποβλήτων. 

4.2.5. Να διαθέσει το προσωπικό, που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του 
αντικειµένου της σύµβασης, τη σύναψη και εξασφάλιση των απαιτούµενων συνεργασιών 
και γενικότερα τη διοικητική υποστήριξη των απαιτούµενων εργασιών. 

4.2.6. Να συνεργαστεί µε εξωτερικούς συνεργάτες εφόσον κριθεί αναγκαίο προκειµένου 
να διασφαλιστεί η υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης.  

4.2.7. Να συνεργαστεί µε τους υπόλοιπους συµβαλλόµενους για την υλοποίηση του 
έργου και να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στη µεταφορά και 
διάθεση του υπολείµµατος. 

4.2.8. Την ενηµέρωση των µελών της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 7 σχετικά µε την 
υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης καθώς και την προετοιµασία, την αποστολή 5 
ηµερών πριν, κάθε σχετικού υλικού των συνεδριάσεων της Κοινής Επιτροπής και την 
γραµµατειακή υποστήριξη αυτής. 

4.2.9. Να συµµετέχει µε ένα εκπρόσωπό της στην Κοινή Επιτροπή του Άρθρου 7 της 
παρούσης σύµβασης. 

4.2.10. Να αξιολογήσει και να παραδώσει στους 4 ΟΤΑ από 2 εκθέσεις 
αξιολόγησης/προτάσεων βελτίωσης, της  υλοποίησης των δράσεων που προβλέπονται 
στα ΤΣΑ∆Α τους. 

 

Τροποποίηση του Άρθρου 5 
Πόροι – Χρηµατοδότηση 

5.1 Το συνολικό προϋπολογιζόµενο κόστος του έργου σύµφωνα µε την ανάλυση της 
παραγράφου 5.2 ανέρχεται σε τετρακόσιες εννιά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα πέντε 
ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά (409.955,76€) µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
ή πεντακόσιες έξι χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ένα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά 
(506.891,66 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.   

Αναλυτικότερα περιλαµβάνεται το: 
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5.1.1 Το κόστος των εργασιών και των υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης του έργου 
ανακύκλωσης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη  για την περίοδο από την υπογραφή της 
σύµβασης έως τον Φεβρουάριο 2018, προϋπολογισµού εκατόν ογδόντα πέντε 
χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (185.580,00) µη συµπεριλαµβανοµένου του  
Φ.Π.Α. Η ανάλυση του ποσού αυτού ανά ΟΤΑ περιγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙ της 
παρούσης και η κάλυψη του κόστους αυτού αναλαµβάνεται από τους συµβαλλόµενους 
ΟΤΑ σε δόσεις, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.3. της παρούσας σύµβασης και το 
Παράρτηµα ΙΙ. 

5.1.2 Το κόστος της δηµιουργίας εφαρµογής για «έξυπνες συσκευές» (smartphones, tablets), 
µε λειτουργικό σύστηµα Android, όπου θα παρουσιάζονται οι βασικές πληροφορίες του 
διαδικτυακού τόπου www.anakyklosianthess.gr (άρθρο 3),  προϋπολογισµού έξι 
χιλιάδων (6.000,00) ευρώ + Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή σύνολο κόστους επτά χιλιάδες 
τριακόσια ογδόντα (7.380,00 €) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η ανάλυση του 
ποσού αυτού ανά ΟΤΑ περιγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσης  και 
καταβάλλεται στην τρίτη δόση πληρωµής σύµφωνα µε την παράγραφο 5.3. της 
παρούσας σύµβασης και το Παράρτηµα ΙΙ. 

5.1.3 Το κόστος µεταφοράς του υπολείµµατος που θα παράγεται από τη λειτουργία του 
Κέντρου ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) Θέρµης. Το προϋπολογιζόµενο και 
προβλεπόµενο κόστος µεταφοράς του υπολείµµατος του Κ∆ΑΥ προϋπολογίζεται για 
την περίοδο από την υπογραφή της σύµβασης έως τον Φεβρουάριο του 2018 σε 
διακόσιες δέκα οχτώ χιλιάδες τριακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ και εβδοµήντα 
έξι λεπτά (218.375,76€) µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Το κόστος αυτό θα 
επιµερίζεται µε απόφαση της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 7 σε όλους τους 
συµµετέχοντες ΟΤΑ, µε τον ∆ήµο Θέρµης να συµµετέχει µε ποσοστό 33,3 % επί του 
συνόλου του υπολείµµατος που παράγει. Το κόστος θα υπολογίζεται µετά από 
εισήγηση της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και αναλογικά των ποσοτήτων ανακυκλώσιµων 
αποβλήτων που εισέρχονται από κάθε ΟΤΑ στο Κ∆ΑΥ. Η πρόβλεψη της ανάλυσης και 
της κατανοµής του κόστους αυτού ανά ΟΤΑ ενδεικτικά περιγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ 
της παρούσης και το χρονοδιάγραµµα πληρωµών αναλυτικά περιγράφεται στη 
παράγραφο 5.3. της παρούσας σύµβασης και στο Παράρτηµα ΙΙΙ. 

5.2. Οι πόροι για την υλοποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης προέρχονται από ιδίους 
πόρους των συµβαλλόµενων ΟΤΑ. Το σύνολο των πόρων που προϋπολογίζεται – µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  να διατεθούν από τους ΟΤΑ ανά έτος και συνολικά για 
την ικανοποίηση της παρούσας σύµβασης περιγράφονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα: 

 

∆ΗΜΟΙ 
2015-2016 
(5ος2015-
4ος2016) 

 
2016     (5ος 

-10ος 2016) 
2017 2018 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΘΕΡΜΗ 24.165,40 11.641,96 23.243,16 7.740,56 66.791,08  

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
58.384,63 28.185,31 60.284,80 20.062,95 166.917,69 

 

ΠΥΛΑΙΑ-
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 41.090,13 20.190,62 41.043,70 13.660,74 115.985,19 

 

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 21.707,60 10.660,11 20.928,34 6.965,75 60.261,80 
 

ΣΥΝΟΛΟ 145.347,76 70.678,00 145.500,00 48.430,00 409.955,76 
 

ΦΠΑ 23% 33.429,98 - - - 33.429,98  

ΦΠΑ 24% - 16.962,72 34.920,00 11.623,20 63.505,92  

ΣΥΝΟΛΟ 178.777,74 87.640,72 180.420,00 60.053,20 506.891,66 
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5.3. Η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. θα γίνει σε έντεκα (11) 
δόσεις:  

 

α) Την 31η Ιουλίου 2015 θα καταβληθεί στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. για τις υπηρεσίες 
µεταφοράς του υπολείµµατος ποσό που αντιστοιχεί απολογιστικά στο κόστος που 
αναλογεί σε κάθε ΟΤΑ για την περίοδο από την υπογραφή της σύµβασης έως 31 
Ιουλίου 2015, όπως αυτό καθοριστεί µε την απόφαση της Κοινής Επιτροπής και µέσα 
στο πλαίσιο της παραγράφου 5.1.3 της παρούσας σύµβασης.  

β) Την 31 Οκτωβρίου 2015, καταβάλλεται από τους  συµβαλλόµενους ΟΤΑ στην 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., ποσό συνολικού ύψους τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων 
πενήντα ευρώ (32.750,00€) + ΦΠΑ (23%) ή σαράντα χιλιάδων διακοσίων 
ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (40.282,50€), συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ έναντι του κόστους παρακολούθησης και συντονισµού και  ειδικότερα: 

� Εννιά χιλιάδες διακόσια τριάντα έξι ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτά (9.236,78 €) 
ο ∆ήµος Θέρµης.  

� ∆έκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξι ευρώ και δέκα πέντε λεπτά 
(14.566,15 €) ο ∆ήµος Καλαµαριάς.  

� ∆έκα χιλιάδες τριακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα δύο λεπτά (10.368,72 
€) ο ∆ήµος Πυλαίας – Χορτιάτη.  

� Έξι χιλιάδες εκατόν δέκα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (6.110,85 €) ο ∆ήµος 
Θερµαϊκού.  

Την 31η Οκτωβρίου 2015 θα καταβληθεί επίσης στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. για τις 
υπηρεσίες µεταφοράς του υπολείµµατος ποσό που αντιστοιχεί απολογιστικά στο 
κόστος που αναλογεί σε κάθε ΟΤΑ για το τρίµηνο Αύγουστος 2015 έως Οκτώβριος 
2015, όπως αυτό καθοριστεί µε την απόφαση της Κοινής Επιτροπής και µέσα στο 
πλαίσιο της παραγράφου 5.1.3 της παρούσας σύµβασης. 

γ) Την 31 Ιανουαρίου 2016, καταβάλλεται από τους  συµβαλλόµενους ΟΤΑ στην 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., ποσό συνολικού ύψους έξι χιλιάδων (6.000,00€) + ΦΠΑ (23%) ή 
επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (7.380,00€), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
που αντιστοιχεί στο κόστος δηµιουργίας εφαρµογής για smartphones και tablets µε 
λειτουργικό σύστηµα android (άρθρο 3) και  ειδικότερα: 

� Χίλια εξακόσια ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (1.692,23 €) ο ∆ήµος 
Θέρµης.  

� ∆ύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (2.668,61 €) ο 
∆ήµος Καλαµαριάς.  

� Χίλια οκτακόσια ενενήντα εννιά ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (1.899,61 €) ο ∆ήµος 
Πυλαίας – Χορτιάτη.  

� Χίλια εκατόν δέκα εννιά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (1.119,55 €) ο ∆ήµος 
Θερµαϊκού.  

Την 31η Ιανουαρίου 2016 θα καταβληθεί στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. για τις υπηρεσίες 
µεταφοράς του υπολείµµατος ποσό που αντιστοιχεί απολογιστικά στο κόστος που 
αναλογεί σε κάθε ΟΤΑ για το τρίµηνο Νοέµβριος 2015 έως Ιανουάριος 2016, όπως 
αυτό καθοριστεί µε την απόφαση της Κοινής Επιτροπής και µέσα στο πλαίσιο της 
παραγράφου 5.1.3 της παρούσας σύµβασης.  

δ) Την 30η Απριλίου 2016 καταβάλλεται από τους συµβαλλόµενους ΟΤΑ στην 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., ποσό συνολικού ύψους τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων 
πενήντα ευρώ (32.750,00€) + ΦΠΑ (23%) ή σαράντα χιλιάδων διακοσίων 
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ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (40.282,50€), συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α., έναντι του κόστους παρακολούθησης και συντονισµού και ειδικότερα: 

� Εννιά χιλιάδες διακόσια τριάντα έξι ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτά (9.236,78 €) 
ο ∆ήµος Θέρµης.  

� ∆έκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξι ευρώ και δέκα πέντε λεπτά 
(14.566,15 €) ο ∆ήµος Καλαµαριάς.  

� ∆έκα χιλιάδες τριακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα δύο λεπτά (10.368,72 
€) ο ∆ήµος Πυλαίας – Χορτιάτη.  

� Έξι χιλιάδες εκατόν δέκα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (6.110,85 €) ο ∆ήµος 
Θερµαϊκού.  

Την 30η Απριλίου 2016 επίσης θα καταβληθεί στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. για τις 
υπηρεσίες µεταφοράς του υπολείµµατος, ποσό που αντιστοιχεί απολογιστικά στο 
κόστος που αναλογεί σε κάθε ΟΤΑ για το τρίµηνο Φεβρουάριος 2016 έως Απρίλιος 
2016, όπως αυτό καθοριστεί µε απόφαση της Κοινής Επιτροπής και µέσα στο 
πλαίσιο της παραγράφου 5.1.3. της παρούσας σύµβασης.  

ε) Την 31η Ιουλίου 2016 θα καταβληθεί στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. για τις υπηρεσίες 
µεταφοράς του υπολείµµατος, ποσό που αντιστοιχεί απολογιστικά στο κόστος που 
αναλογεί σε κάθε ΟΤΑ για το τρίµηνο Μάιος 2016 έως Ιούλιος 2016, όπως αυτό 
καθοριστεί µε απόφαση της Κοινής Επιτροπής και µέσα στο πλαίσιο της παραγράφου 
5.1.3 της παρούσας σύµβασης.  

στ) Την 31η Οκτωβρίου 2016 καταβάλλεται από τους συµβαλλόµενους ΟΤΑ στην 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., ποσό συνολικού ύψους τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων 
πενήντα ευρώ (32.750,00€)  + ΦΠΑ (24%), έναντι του κόστους παρακολούθησης 
και συντονισµού και ειδικότερα: 

� Επτά χιλιάδες πεντακόσια εννιά ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (7.509,58 €) + 
ΦΠΑ (24%) ο ∆ήµος Θέρµης.  

� Έντεκα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (11.842,40 €) + 
ΦΠΑ (24%) ο ∆ήµος Καλαµαριάς.  

� Οκτώ χιλιάδες τετρακόσια είκοσι εννιά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (8.429,85 
€) + ΦΠΑ (24%) ο ∆ήµος Πυλαίας – Χορτιάτη.  

� Τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και δέκα επτά λεπτά (4.968,17 €) 
+ ΦΠΑ (24%) ο ∆ήµος Θερµαϊκού.  

Την 31η Οκτωβρίου 2016 επίσης θα καταβληθεί στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. για τις 
υπηρεσίες µεταφοράς του υπολείµµατος, ποσό που αντιστοιχεί απολογιστικά στο 
κόστος που αναλογεί σε κάθε ΟΤΑ για το τρίµηνο Αύγουστος 2016 έως Οκτώβριος 
2016, όπως αυτό καθοριστεί µε απόφαση της Κοινής Επιτροπής και µέσα στο 
πλαίσιο της παραγράφου 5.1.3 της παρούσας σύµβασης. 

ζ) Την 31η Ιανουαρίου 2017 θα καταβληθεί στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. για τις υπηρεσίες 
µεταφοράς του υπολείµµατος, ποσό που αντιστοιχεί απολογιστικά στο κόστος που 
αναλογεί σε κάθε ΟΤΑ για το τρίµηνο Νοέµβριος 2016 έως Ιανουάριος 2017, όπως 
αυτό καθοριστεί µε απόφαση της Κοινής Επιτροπής και µέσα στο πλαίσιο της 
παραγράφου 5.1.3 της παρούσας σύµβασης. 

η) Την 30η Απριλίου 2017 επίσης, θα καταβληθεί από τους συµβαλλόµενους ΟΤΑ 
στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., ποσό συνολικού ύψους τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων 
πενήντα ευρώ (32.750,00€)  + ΦΠΑ (24%) έναντι του κόστους παρακολούθησης και 
συντονισµού και ειδικότερα: 

� Επτά χιλιάδες πεντακόσια εννιά ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (7.509,58 €) + 
ΦΠΑ (24%) ο ∆ήµος Θέρµης.  
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� Έντεκα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (11.842,40 €) + 
ΦΠΑ (24%) ο ∆ήµος Καλαµαριάς.  

� Οκτώ χιλιάδες τετρακόσια είκοσι εννιά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (8.429,85 
€) + ΦΠΑ (24%) ο ∆ήµος Πυλαίας – Χορτιάτη.  

� Τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και δέκα επτά λεπτά (4.968,17 €) 
+ ΦΠΑ (24%) ο ∆ήµος Θερµαϊκού.  

Την 30η Απριλίου 2017 θα καταβληθεί στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. για τις υπηρεσίες 
µεταφοράς του υπολείµµατος, ποσό που αντιστοιχεί απολογιστικά στο κόστος που 
αναλογεί σε κάθε ΟΤΑ για το τρίµηνο Φεβρουάριος 2017 έως Απρίλιος 2017, όπως 
αυτό καθοριστεί µε απόφαση της Κοινής Επιτροπής και µέσα στο πλαίσιο της 
παραγράφου 5.1.3 της παρούσας σύµβασης. 

 

θ) Την 31η Ιουλίου 2017 θα καταβληθεί στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. για τις υπηρεσίες 
µεταφοράς του υπολείµµατος, ποσό που αντιστοιχεί απολογιστικά στο κόστος που 
αναλογεί σε κάθε ΟΤΑ για το τρίµηνο Μάιος 2017 έως Ιούλιος 2017, όπως αυτό 
καθοριστεί µε απόφαση της Κοινής Επιτροπής και µέσα στο πλαίσιο της παραγράφου 
5.1.3 της παρούσας σύµβασης.  

ι) Την 31η Οκτωβρίου 2017 καταβάλλεται από τους συµβαλλόµενους ΟΤΑ στην 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., ποσό συνολικού ύψους τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων 
πενήντα ευρώ (32.750,00€) + ΦΠΑ (24%), έναντι του κόστους παρακολούθησης και 
συντονισµού και ειδικότερα: 

� Επτά χιλιάδες πεντακόσια εννιά ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (7.509,58 €) + 
ΦΠΑ (24%) ο ∆ήµος Θέρµης.  

� Έντεκα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (11.842,40 €) + 
ΦΠΑ (24%) ο ∆ήµος Καλαµαριάς.  

� Οκτώ χιλιάδες τετρακόσια είκοσι εννιά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (8.429,85 
€) + ΦΠΑ (24%) ο ∆ήµος Πυλαίας – Χορτιάτη.  

� Τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και δέκα επτά λεπτά (4.968,17 €) 
+ ΦΠΑ (24%) ο ∆ήµος Θερµαϊκού.  

Την 31η Οκτωβρίου 2017 επίσης θα καταβληθεί στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. για τις 
υπηρεσίες µεταφοράς του υπολείµµατος, ποσό που αντιστοιχεί απολογιστικά στο 
κόστος που αναλογεί σε κάθε ΟΤΑ για το τρίµηνο Αύγουστος 2017 έως Οκτώβριος 
2017, όπως αυτό καθοριστεί µε απόφαση της Κοινής Επιτροπής και µέσα στο 
πλαίσιο της παραγράφου 5.1.3 της παρούσας σύµβασης. 

ια) Με την ολοκλήρωση της σύµβασης την 28η Φεβρουαρίου 2018 καταβάλλεται από 
τους συµβαλλόµενους ΟΤΑ στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., ποσό συνολικού ύψους είκοσι 
µία χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ευρώ (21.830,00€) + ΦΠΑ (24%), έναντι του 
κόστους παρακολούθησης και συντονισµού και ειδικότερα: 

� Πέντε χιλιάδες έξι ευρώ και οκτώ λεπτά (5.006,08€) + ΦΠΑ (24%) ο ∆ήµος 
Θέρµης.  

� Επτά χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα τρία ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 
(7.893,45€) + ΦΠΑ (24%) ο ∆ήµος Καλαµαριάς.  

� Πέντε χιλιάδες εξακόσια δέκα εννιά ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (5.619,56€)+ 
ΦΠΑ (24%)  ο ∆ήµος Πυλαίας – Χορτιάτη.  

� Τρείς χιλιάδες τριακόσια δέκα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (3.310,91€) + ΦΠΑ 
(24%) ο ∆ήµος Θερµαϊκού.  

Την 28η Φεβρουαρίου 2018 επίσης θα καταβληθεί στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. για τις 
υπηρεσίες µεταφοράς του υπολείµµατος, ποσό που αντιστοιχεί απολογιστικά στο 
κόστος που αναλογεί σε κάθε ΟΤΑ για το τετράµηνο Νοέµβριος 2017 έως 
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Φεβρουάριος 2018, όπως αυτό καθοριστεί µε απόφαση της Κοινής Επιτροπής και 
µέσα στο πλαίσιο της παραγράφου 5.1.3 της παρούσας σύµβασης. 

Για τη µεταβίβαση των πιστώσεων, εκτός της προκαταβολής, απαιτείται σχετική απόφαση 
της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 7 της παρούσας σύµβασης. Για όλες τις πληρωµές 
απαιτείται έκδοση αντίστοιχου τιµολογίου της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. σε κάθε ΟΤΑ, οι οποίοι και 
θα εκταµιεύουν την αµοιβή της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.  

5.4. Η Κοινή Επιτροπή του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 7 έχει την δυνατότητα 
τροποποίησης του χρονοδιαγράµµατος και των ρυθµών εκταµίευσης ανάλογα µε την 
υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου.  

 
Τροποποίηση του Άρθρο 6 
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 
Η συνολική διάρκεια ισχύος της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης ορίζεται από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της και έως την 28η Φεβρουαρίου 2018, όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ 

Ο ∆ήµαρχος 

 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

Ο ∆ήµαρχος 

 

 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙ∆ΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

Ο ∆ήµαρχος 

 

 

ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ ΜΠΑΚΟΓΛΙ∆ΗΣ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

Ο ∆ήµαρχος 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ :  

Κατανοµή κόστους συντονισµού, επίβλεψης και δηµιουργίας εφαρµογής για «έξυπνες συσκευές» (smartphones, tablets), µε λειτουργικό σύστηµα 
Android, όπου θα παρουσιάζονται οι βασικές πληροφορίες του διαδικτυακού τόπου www.anakyklosianthess.gr  άνευ Φ.Π.Α. 
  
 

ΟΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

11/5/2015-28/2/2018 
(€)  

∆όση            
31/10/2015 

∆όση           
30/04/2016       

∆όση           
31/10/2016       

∆όση           
30/04/2017       

∆όση            
31/10/2017      

∆όση               
28/02/2018 

ΘΕΡΜΗ 
42.553,98 

 

7.509,58 7.509,58 
 

7.509,58 
 

7.509,58 
 

7.509,58 
 

5.006,08 
 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
67.105,45 

 

11.842,40 11.842,40 
 

11.842,40 
 

11.842,40 
 

11.842,40 
 

7.893,45 
 

ΠΥΛΑΙΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 
47.768,81 

 

8.429,85 8.429,85 
 

8.429,85 
 

8.429,85 
 

8.429,85 
 

5.619,56 
 

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ 
28.151,76 

 

4.968,17 4.968,17 
 

4.968,17 
 

4.968,17 
 

4.968,17 
 

3.310,91 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

185.580,00 
 

32.750,00 
 

32.750,00 
 

32.750,00 
 

32.750,00 
 

32.750,00 
 

21.830,00 

 

ΟΤΑ 
ΚΟΣΤΟΣ SMART 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  (µη συµπερ. 
Φ.Π.Α.) 

ΦΠΑ 23% 
ΚΟΣΤΟΣ SMART ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

(συµπερ. Φ.Π.Α. 23%) 

ΘΕΡΜΗ 
1.375,80 

 
316,43 

 
1.692,23 

 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
2.169,60 

 
499,01 

 
2.668,61 

 

ΠΥΛΑΙΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 
1.544,40 

 
355,21 

 
1.899,61 

 

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ 
910,20 

 
209,35 

 
1.119,55 

 

ΣΥΝΟΛΟ 6.000,00 1.380,00 7.380,00 

ΑΔΑ: 7ΨΝ7ΩΡΣ-ΣΤΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : 
Κατανοµή κόστους µεταφοράς υπολείµµατος ανακύκλωσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης άνευ ΦΠΑ 

Πρόβλεψη έως 28/2/2018 
 

∆ΗΜΟΙ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Σ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ

ΤΟΣ 
2015-2018 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Σ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜ
ΑΤΟΣ 2015-

2016 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Σ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜ
ΑΤΟΣ 1ος 

2017 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Σ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜ
ΑΤΟΣ 4ος 

2017 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Σ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜ
ΑΤΟΣ 7ος 

2017 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟ
Σ 10ος 2017 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟ
Σ 2ος 2018 

ΘΕΡΜΗ 22.861,30 11.902,82 2.056,00 2.056,00 2.056,00 2.056,00 2.734,48 

ΚΑΛΑΜΑ
ΡΙΑ 97.642,64 48.873,14 9.150,00 9.150,00 9.150,00 9.150,00 12.169,50 

ΠΥΛΑΙΑ-
ΧΟΡΤΙΑΤ

ΗΣ 66.671,98 34.446,80 6.046,00 6.046,00 6.046,00 6.046,00 8.041,18 

ΘΕΡΜΑΙ
ΚΟΣ 31.199,84 16.553,00 2.748,00 2.748,00 2.748,00 2.748,00 3.654,84 

ΣΥΝΟΛΟ 
218.375,76 111.775,76 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 26.600,00 

 
 

ΑΔΑ: 7ΨΝ7ΩΡΣ-ΣΤΟ



16 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : 
Κατανοµή κόστους µεταφοράς υπολείµµατος ανακύκλωσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης άνευ ΦΠΑ 

Πρόβλεψη έως 28/2/2018 
 

∆ΗΜΟΙ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Σ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ

ΤΟΣ 
2015-2018 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Σ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜ
ΑΤΟΣ 2015-

2016 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Σ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜ
ΑΤΟΣ 1ος 

2017 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Σ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜ
ΑΤΟΣ 4ος 

2017 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Σ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜ
ΑΤΟΣ 7ος 

2017 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟ
Σ 10ος 2017 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟ
Σ 2ος 2018 

ΘΕΡΜΗ 22.861,30 11.902,82 2.056,00 2.056,00 2.056,00 2.056,00 2.734,48 
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