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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 18ης/ 13-11-2013
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 12ο :

Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον
Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και
Κοινοτήτων Νομού Λάρισας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:
«Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία
Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας
Λάρισας».

Στην Αγιά, σήμερα 13 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 (6:00μμ.),
στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 16919/911-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του
Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Βαλάρης Γεώργιος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Καψάλης Βασίλειος
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10. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μπάτσικας Βασίλειος
13. Μπελιάς Αντώνιος
14. Πατσάς Κυριάκος
15. Σμυρλής Βασίλειος
16. Σουλιώτης Θεόδωρος
17. Στάθης Νικόλαος
18. Συρακούλης Γεώργιος
19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες
20. Βόγιας Δημήτριος
21. Ξαφάρας Χρήστος
22. Μαρούδας Ρίζος
23. Μαυρογιάννης Αντώνιος
24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
25. Σιμούλης Θωμάς
26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Ζιούλη Αναστασία
(Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου) και
Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης, Παπακώστας Δημήτριος
και Γκασδράνης Θεόδωρος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός
γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της
συνεδρίασης.
Θέμα 12ο :

Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον
Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και
Κοινοτήτων Νομού Λάρισας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:
«Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία
Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας
Λάρισας».

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε υπόψη
του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006)
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-06-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 232
Α/22-9-2005).
4. Την υπ’ αριθ. 13797/4-10-2007 (ΦΕΚ 2239/Β/21-11-2007) Απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί σύστασης Ενιαίου Συνδέσμου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΟΤΑ Νομού Λάρισας.
5. Την αριθ. 64/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΟΞΨ4-Λ7Ψ) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΟΤΑ Ν.
Λάρισας, με την οποία αποφασίστηκε η σύναψη της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης.
6. Την υπ’ αριθμ.141/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ49Ω6Ι-Ζ4Λ) με θέμα: «Έγκριση σύναψης
προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον Ενιαίο Σύνδεσμο
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας για
την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση,
διαχείριση και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας», που ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με την
υπ’ αριθμ. 13444 / 135739/9-8-2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέως
Περιφέρειας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
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7. Το γεγονός ότι το Ζ΄ κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου - μας κοινοποίησε
την με αριθμό 218/2013 πράξη του, σύμφωνα με την οποία απέχει του ελέγχου
της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δ. Αγιάς και του Ενιαίου Συνδέσμου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας για την
υλοποίηση του έργου: «Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και
λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Π.Ε. Λάρισας» με το
σκεπτικό ότι η υποβληθείσα προς έλεγχο προγραμματική σύμβαση έχει ήδη
συναφθεί μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών και επομένως το Ε.Σ. είναι
κατά χρόνο αναρμόδιο να επιληφθεί του ελέγχου της.
Ωστόσο, από τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 συνάγεται ότι στις δημόσιες
συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προγραμματικών συμβάσεων, ο
προληπτικός έλεγχος νομιμότητας που ασκείται από το αρμόδιο κλιμάκιο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας σύναψης.
Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να αποσταλεί εκ νέου σχέδιο της εν λόγω
προγραμματικής σύμβασης στο αρμόδιο κλιμάκιο για την πιστή τήρηση των
διαδικασιών του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας, είναι απαραίτητη η εκ νέου
έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης με αποφάσεις των Δ.Σ. των
δύο συμβαλλόμενων μερών.
και λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- Ο ΦοΔΣΑ Ν. Λάρισας δε διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια και θα πρέπει να
συμβληθεί με φορέα που διαθέτει και ο οποίος θα αναλάβει τον ρόλο του Φορέα
υλοποίησης για να λειτουργήσει ως ο αρμόδιος Δημόσιος Φορέας του Έργου έναντι
της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ)
και της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΔΕΣΔΙΤ).
- Ο Δήμος Αγιάς μπορεί να λειτουργήσει ως ο αρμόδιος Δημόσιος Φορέας του Έργου
έναντι της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΕΓΣΔΙΤ) και της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού
Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) αναλάβει στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης και να
διενεργήσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά):
1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και
λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης του έργου.
3. Σύνταξη και υποβολή Αίτησης Υπαγωγής Σύμπραξης στην Διυπουργική
Επιτροπή Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα.
4. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση Τευχών Διακήρυξης του Διαγωνισμού.
5. Διενέργεια διαδικασιών Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών σύμφωνα με
τη νομοθεσία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
6. Υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Σύμπραξης και των Παρεπόμενων
Συμφώνων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005.
7. Διαχείριση και παρακολούθηση - εποπτεία της υλοποίησης του Έργου.
8. Παρακολούθηση - εποπτεία της λειτουργίας του Έργου.
9. Παρακολούθηση και διευθέτηση πληρωμών του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης.
10. Έλεγχο και παρακολούθηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Ιδιωτικού
Φορέα Σύμπραξης.
11. Έλεγχο και παρακολούθηση της απόδοσης του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης
κατά την περίοδο λειτουργίας.
12. Βεβαίωση και είσπραξη των τελών από τους Δήμους.
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Εισηγούμαστε: την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο:
«Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Μονάδας
Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας» και καταθέτουμε
«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» για την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο».
Η Προγραμματική Σύμβαση θα υπογραφεί μετά τον έλεγχο νομιμότητας από το αρμόδιο
κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010,
- την υπ’ αριθμ.141/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ49Ω6Ι-Ζ4Λ) απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου που ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με την 13444/135739/9-8-2013
(ΑΔΑ: ΒΛΩΛΟΡ10-57Η) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας,
- την με αριθμό 218/2013 πράξη του Ζ΄ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
- το ΣΧΕΔΙΟ προγραμματικής σύμβασης,
- την αρνητική ψήφο του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου κ. Καλαγιά
Γρηγόριου,
- την απουσία από την αίθουσα του δημοτικού συμβούλου κ. Τριανταφύλλου
Αθανάσιου
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει το Σχέδιο Προγραμματικής του Δήμου Αγιάς με τον Ενιαίο Σύνδεσμο
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας για την
υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και
λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας
Λάρισας», που έχει ως εξής:
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ΣΧ ΕΔ ΙΟ Π ΡΟ Γ ΡΑ ΜΜ ΑΤ Ι Κ ΗΣ
ΣΥΜ Β ΑΣ ΗΣ

Μεταξ ύ το υ

«Ε ι να ίο υ Συ νδ έ σ μο υ Δ ια χεί ρι σ η ς Σ τε ρεώ ν Α πο β λή τω ν
Δ ή μω ν κα ι Κο ινο τή τω ν Ν . Λά ρ ισ α ς »
και

«τ ο υ Δ ή μο υ Αγιά ς »
γι α τη ν
«Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία
Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Π.Ε. Λάρισας»
(υλοποίηση μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. Ν.3389/2005)

Λάρισα, ………………………..
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Συντομογραφίες
ΑΣΑ

Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΒΑΑ

Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα

ΓΕ

Γεωγραφική Ενότητα (ταυτίζεται με την Διαχειριστική Ενότητα)

ΔΕ

Διαχειριστική Ενότητα

ΕΜΒΕ

Εγκατάσταση Μηχανικής & Βιολογικής Επεξεργασίας

ΜΕΑ

Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων

IΦΣ

Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης

ΚΔΑΥ

Κέντρο Διαχωρισμού Ανακυκλώσιμων Υλικών

ΠΕ

Περιφερειακή Ενότητα

ΠΕΣΔΑ

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων

ΣΔΙΤ

Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα

ΦοΔΣΑ

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

ΧΥΤ

Χώρος Υγειονομικής Ταφής

ΧΥΤΑ

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

ΧΥΤΥ

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙA THN
«Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας
Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας»
(υλοποίηση μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. Ν.3389/05)
Στη Λάρισα, σήμερα την ……………………, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
1. Του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και
Κοινοτήτων Ν. Λάρισας που εδρεύει στη Λάρισα, όπως εκπροσωπείται
νόμιμα από τον πρόεδρο κ……………………….. και ο οποίος θα αποκαλείται
στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Εργου»
2. Του Δήμου Αγιάς που εδρεύει στην Αγιά, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από
τον ……………………………… και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην
παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης».
Εχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω
διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1. Το Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 232 Α/22-92005).
2. Το Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα το
άρθρο 225 αυτού.
3. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
4. (Αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών για την
έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της)
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου προγραμματίζει, στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των
Αστικών Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Νομού λάρισας, την υλοποίηση του έργου με τίτλο
«Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας
Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 232 Α/22-9-05). Στο πλαίσιο
αυτό έχουν ληφθεί οι ακόλουθες αποφάσεις την υλοποίηση του Έργου:
Α. Η Απόφαση …………………………….. του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου
Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας περί
υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και
λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας».
Β. Η Απόφαση …………………………………... του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς
περί υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και
λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας».
Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο Ν. 3389/2005
«Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» και την υποβολή της πρότασης του Έργου στην
ΕΓΣΔΙΤ.
Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία Μονάδας
Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, το οποίο θα έχει ετήσια
δυναμικότητα 125.000tn ΑΣΑ και 6.250tn Ιλύος ΒΙΟ.ΚΑ.
Το Έργο είναι σύμφωνο με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Θεσσαλίας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 4775/8-11-2006 Απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και επιτυγχάνει τους δεσμευτικούς στόχους
εκτροπής Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων (ΒΑΑ) και Ανακύκλωσης Υλικών που θέτει
το ΠΕΣΔΑ και το Θεσμικό Πλαίσιο (ΚΥΑ 29407/2002, ΚΥΑ 50910/2003, Οδηγία ΕΕ/99/31,
ΕΕ/2008/98) με σχετικά χαμηλό κόστος για το δημότη και στοχεύει στην παραγωγή ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές (ΒΑΑ) και παραγωγή αξιοποιήσιμων υλικών και προϊόντων με
περαιτέρω εφαρμογή της διαλογής των ΒΑΑ στην πηγή.
Το Έργο θα εξυπηρετεί το σύνολο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της Π.Ε.
Λάρισας, σύμφωνα με το ΠεΣΔΑ Θεσσαλίας.:
Τα Τμήματα που αφορά η παρούσα Σύμβαση αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του έργου
καθ΄ ότι συνεισφέρουν καθοριστικά στην επίτευξη των δεσμευτικών στόχων.
Ο λόγος που οδήγησε τον ως άνω ΦΟΔΣΑ στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης και στη μεταβίβαση, των υπό Άρθρο 2 της παρούσας, αρμοδιοτήτων στον Δήμο
Αγιάς έγκειται στην αδυναμία ως προς την τεχνική και λειτουργική του επάρκεια.
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Συγκεκριμένα, ο ΦΟΔΣΑ δε διαθέτει το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό ούτε τις υποδομές
ώστε να υλοποιήσει το παρόν σύνθετο έργο της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων για
το σύνολο του Νομού Λάρισας.
Σημειώνεται ότι η μέθοδος της υλοποίησης Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων, στα
πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων, με τη μέθοδο ΣΔΙΤ. αποτελεί κοινή
πρακτική στη χώρα μας και σε πολλές χώρες, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, με πολύ θετικά
αποτελέσματα, καθώς δίνει λύση σε όλα τα επίπεδα Διαχείρισης των Απορριμμάτων της
εξυπηρετούμενης περιοχής, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται στους πολίτες η υψηλού
επιπέδου παροχή υπηρεσιών. Αυτό συμβαίνει γιατί ο Δημόσιος Φορέας δεν προμηθεύεται
απλώς υποδομές και εξοπλισμό αλλά ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Η σύνδεση της αμοιβής του
Αναδόχου με την επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος και με το επίπεδο των
παρεχόμενων υπηρεσιών διαμορφώνουν το κατάλληλο πλαίσιο κινήτρων για την αρτιότητα
του έργου διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη λειτουργικότητα του συστήματος σε βάθος
χρόνου.
Ειδικότερα, τα βασικά χαρακτηριστικά ενός έργου ΣΔΙΤ στον τομέα της διαχείρισης
απορριμμάτων συνοψίζονται στα εξής :
 Ανοιχτές Τεχνολογίες: Ένα έργο ΣΔΙΤ στη Διαχείριση Απορριμμάτων σε σχέση με μια
αντίστοιχη κατασκευή ενός δημοσίου έργου υποδομών προσφέρει τη δυνατότητα
απεμπλοκής από τεχνικές προδιαγραφές υποδομών και τεχνολογιών, οι οποίες
εμπεριέχουν εν γένει τεχνολογικούς κινδύνους. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές όλες οι
δόκιμες τεχνολογίες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν
τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι έχουν
ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία.
 Εξασφάλιση προκαθορισμένου χρόνου και κόστους υλοποίησης: Ο Ανάδοχος αρχίζει
να λαμβάνει πληρωμές μόνο μετά την παράδοση του έργου σε λειτουργία, έχοντας με
αυτό τον τρόπο ισχυρό κίνητρο τήρησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Υπερβάσεις
κόστους και ζημίες που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης
βαρύνουν πλήρως τον Ιδιώτη Ανάδοχο και όχι το Δημόσιο.
 Σύνδεση αμοιβής Αναδόχου και ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών: Κατά την
υλοποίηση της σύμβασης ΣΔΙΤ το Δημόσιο κατέχει ισχυρό εποπτικό ρόλο όσον αφορά
στην απόδοση του Αναδόχου και την εν γένει λειτουργία του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, οι
πληρωμές προς τον Ανάδοχο, κατά την περίοδο λειτουργίας, θα είναι συνδεδεμένες με τον
συστηματικό έλεγχο και παρακολούθηση των επιθυμητών αποτελεσμάτων, την τήρηση
των κριτηρίων διαθεσιμότητας και των προδιαγραφών λειτουργίας, καθώς και την επίτευξη
των στόχων που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Η μη ικανοποίηση των δεικτών αυτών
συνεπάγεται μη πληρωμή του Αναδόχου. Η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων γίνεται
με την υιοθέτηση συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης, όπως η ποσότητα και η σύνθεση του
υπολείμματος που οδηγείται στο ΧΥΤΥ, η ποσότητα των ανακυκλωμένων υλικών, η
ποσότητα της παραγόμενης ενέργειας, η ικανοποίηση των χρηστών κλπ.
 Ενοποίηση της ευθύνης μελέτης, κατασκευής, συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης
του έργου, στη βάση προδιαγραφών αποτελέσματος: Μέσω ΣΔΙΤ ο Ιδιωτικός φορέας
έχει το κίνητρο ταχείας έναρξης λειτουργίας των υποδομών που θα εγκαταστήσει όταν η
αποπληρωμή του συναρτάται με την παροχή των τελικών υπηρεσιών που του ζητούνται.
Έχει κίνητρο όχι μόνο να παραδώσει τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, αλλά ένα
ενοποιημένο, δοκιμασμένο και λειτουργικό σύστημα στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
Επίσης, έχει ισχυρό κίνητρο να συντηρεί τον εξοπλισμό και να προβαίνει σε
αντικαταστάσεις επιμέρους στοιχείων, προκειμένου να μην επηρεασθούν αρνητικά τα
έσοδά του από τη μειωμένη απόδοση του συστήματος.
 Χρηματοδότηση έργου-Μόχλευση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων: Οι απαιτούμενες
επενδύσεις για την υλοποίηση του έργου διαχείρισης απορριμμάτων με ΣΔΙΤ μπορούν να
υλοποιηθούν συνδυάζοντας Κοινοτικούς με Ιδιωτικούς Πόρους.
Για το έργο ΣΔΙΤ της «Μελέτης, κατασκευής, συντήρησης, διαχείρισης και λειτουργίας
Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων ΠΕ Λάρισας» εξετάζεται η αξιοποίηση πόρων του
ΕΣΠΑ για τη μερική χρηματοδότηση της αρχικής κεφαλαιακής δαπάνης έως και 50%. Η
αξιοποίηση κοινοτικών πόρων στο συγκεκριμένο έργο θα μειώσει τις πληρωμές
διαθεσιμότητας (Τέλη Χρήσης) και θα αυξήσει την απορρόφηση κοινοτικών πόρων σε ένα
έργο υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους πολίτες, ενώ θα διασφαλιστεί η λειτουργικότητα
του συστήματος σε βάθος χρόνου.
Ο Κύριος του Εργου συνεχίζει να διατηρεί την αρμοδιότητα λειτουργίας του Νομαρχιακού
ΧΥΤΥ καθώς και οποιωνδήποτε μελλοντικών πρόσθετων υποδομών που είναι αναγκαίες στο
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πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων στο Νομό Λάρισας. Επίσης μπορεί
να εκτελεί τη συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων για λογαριασμό των υπόχρεων
φορέων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 7 της ΚΥΑ. 50910/2727/2003, μετά από
σχετική ανάθεση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ομοίως μπορούν να εκτελούν τη
συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων για λογαριασμό άλλων νομικών προσώπων.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση των
αρμοδιοτήτων για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση
και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας
Λάρισας», που θα πραγματοποιηθεί με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Ν. 3389/2005,
από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας
σύμβασης, ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως ο
αρμόδιος Δημόσιος Φορέας του Έργου έναντι της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) και της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ).
Ο Φορέας Υλοποίησης, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα
καθήκοντα του αρμόδιου Δημόσιου Φορέα και της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αυτά
προβλέπονται στη νομοθεσία περί ΣΔΙΤ (Ν. 3389/2005).
Στο πλαίσιο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει και ο
Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά):
1) Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη
των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
2) Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης του έργου.
3) Σύνταξη και υποβολή Αίτησης Υπαγωγής Σύμπραξης στην Διυπουργική Επιτροπή
Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα.
4) Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση Τευχών Διακήρυξης του Διαγωνισμού.
5) Διενέργεια διαδικασιών Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών σύμφωνα με τη
νομοθεσία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
6) Υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Σύμπραξης και των Παρεπόμενων Συμφώνων
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005.
7) Διαχείριση και παρακολούθηση - εποπτεία της υλοποίησης του Έργου.
8) Παρακολούθηση - εποπτεία της λειτουργίας του Έργου.
9) Παρακολούθηση και διευθέτηση πληρωμών του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης.
10) Έλεγχο και παρακολούθηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Ιδιωτικού Φορέα
Σύμπραξης.
11) Έλεγχο και παρακολούθηση της απόδοσης του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης κατά την
περίοδο λειτουργίας.
12) Βεβαίωση και είσπραξη των τελών από τους Δήμους.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
2.1. Ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) αναλαμβάνει:
 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για
την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης στη συγκέντρωση των
απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει
στη διάθεσή του και να συνεργάζται μαζί του για την κατάρτιση της Αίτησης
Υπαγωγής Σύμπραξης κατά τις διατάξεις του Ν. 3389/2005.
 Να εγκρίνει την Πρόταση – Αίτηση Υπαγωγής Σύμπραξης κατά τις διατάξεις του Ν.
3389/2005 μετά από όποια τροποποίηση κατόπιν υποδείξεως της ΕΓΣΔΙΤ.
 Να ορίσει τους εκπρόσωπους τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που να γνωρίζουν σε βάθος τις δομές
και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει, εάν απαιτείται, στο Φορέα
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Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 10 της παρούσας.
Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του από τον Ιδιωτικό
Φορέας Σύμπραξης.
Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την
προβολή του Έργου.

2.3. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
 Να ενεργεί ως Δημόσιος Φορέας και Αναθέτουσα Αρχή για την υλοποίηση του
Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και
ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του
Έργου.
 Να συντάξει και να υποβάλλει την Αίτηση Υπαγωγής προς στην Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ για την υπαγωγή του Έργου στις διατάξεις του Ν. 3389/05, εφόσον
αυτό έχει ενταχθεί στον Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3389/05, όπως ισχύει.
 Να συντάξει και να υποβάλλει το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης είτε στην
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη», είτε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής
Ελλάδος και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου
Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.
 Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης
της πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007
και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
 Να καταρτίσει τα Τεύχη Διακήρυξης του Διαγωνισμού του Έργου σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3389/05 σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ (ΕΓΣΔΙΤ).
 Να διενεργήσει τον διαγωνισμό του Έργου, την αξιολόγηση των προσφορών, την
υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Σύμπραξης καθώς και των Παρεπόμενων
Συμφώνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005, όπως ισχύει.
 Να τηρεί και να συμμορφώνεται με όλες τις, απορρέουσες από τη Σύμβαση
Σύμπραξης, υποχρεώσεις ως Αναθέτουσα Αρχή του Έργου.
 Να ελέγχει τις υποβληθείσες από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης μελέτες ως προς
την τήρηση συμβατικών ρυθμίσεων (περιβαλλοντικών όρων, προδιαγραφών, χώρων
εκτέλεσης έργου κλπ).
 Να παρακολουθεί την τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του Έργου
σύμφωνα με το υποβληθέν πρόγραμμα κατασκευής από τον Ιδιωτικό Φορέα
Σύμπραξης.
 Να κοινοποιεί στον Κύριο του Εργου αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού
αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει και στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.
 Να εξετάζει και να εγκρίνει τις προτεινόμενες από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης
μεταβολές της τεχνικής του προσφοράς και των προδιαγραφών της Αναθέτουσας
Αρχής.
 Να παρακολουθεί την τήρηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Ιδιωτικού
Φορέα Σύμπραξης.
 Να παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων
και της τήρησης όλων των περιβαλλοντικών απαιτήσεων.
 Να επιθεωρεί την κατάσταση και την πρόοδο των εργασιών και να ελέγχει τη
συμμόρφωση του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης με τις υποχρεώσεις του, που
απορρέουν από τη Σύμβαση Σύμπραξης, τις προδιαγραφές της αναθέτουσας αρχής
και την τεχνική προσφορά του.
 Να παρακολουθεί κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας, όλες τις απαιτούμενες
δοκιμές - ελέγχους των εγκαταστάσεων από πλευράς Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης.
 Να εντοπίζει έγκαιρα θέματα που οδηγούν σε διαφορές, αθέτηση υποχρεώσεων
Δημοσίου, καθυστερήσεις από κινδύνους που έχει αναλάβει το Δημόσιο.
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Να προβαίνει στις ενέργειες για την έκδοση του πιστοποιητικού αποδοχής του Έργου
από τον ανεξάρτητο ελεγκτή με έλεγχο των αποτελεσμάτων των δοκιμών ή και
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, εντολή εκτέλεσης πρόσθετων δοκιμών και ερευνών για
επιβεβαίωση της αρτιότητας του Έργου πριν από την έναρξη λειτουργίας του.
Να παρακολουθεί, υπολογίζει και διευθετεί τις πληρωμές του Ιδιωτικού Φορέα
Σύμπραξης κατά τα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης.
Να ελέγχει και να παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ιδιωτικού
Φορέα Σύμπραξης όσον αφορά στη συντήρηση των εγκαταστάσεων και του
εξοπλισμού του έργου σύμφωνα με τις Προδιαγραφές που τίθενται στη Σύμβαση
Σύμπραξης.
Να ελέγχει και να παρακολουθεί την απόδοση του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης κατά
την περίοδο λειτουργίας του Έργου προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι υπηρεσίες
παρέχονται σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύμπραξης, τις προδιαγραφές, την τεχνική
προσφορά του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης και το σχέδιο παροχής υπηρεσιών.
Να προβαίνει στην βεβαίωση και είσπραξη των τελών από τους Δήμους σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 9 του Ν. 3854/2010 και
του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011. Σημειώνεται ότι κατά την διαγωνιστική διαδικασία η
επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με βάση την «πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς» με βασικό κριτήριο το χαμηλότερο τέλος χρήσης (gate fee) και
το οποίο θα εισπράττεται από τους Δήμους.

ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η συνολική εκτιμόμενη δαπάνη για την κατασκευή και λειτουργία του Έργου της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 107.432.029 Ευρώ, άνευ ΦΠΑ,
λαμβανομένης υπόψη συμμετοχής στη χρηματοδότηση κατασκευής του Έργου από το ΕΣΠΑ
σε ποσοστό 40%. Σημειώνεται ότι ο προαναφερθέν προϋπολογισμός αναφέρεται στο Σύνολο
Πληρωμών κατά την περίοδο λειτουργίας του Έργου προς τον ΙΦΣ, βάσει των ετήσιων τελών
εισόδου, σε όρους Καθαρής Παρούσας Αξίας.
Το κόστος κατασκευής του Έργου εκτιμάται στο ποσό των 33.923.525 Ευρώ, άνευ ΦΠΑ.
Σημειώνεται ότι κατά την διαγωνιστική διαδικασία η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με βάση
την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» με βασικό κριτήριο το
χαμηλότερο Τέλος Χρήσης (Gate Fee) και το οποίο θα εισπράττεται από τους Δήμους.
Σε περίπτωση που κατά τη δημοπράτηση του Έργου η συμμετοχή χρηματοδότησης από
ΕΣΠΑ περιέλθει σε ποσοστό κάτω από 35% τότε ο Κύριος του Εργου θα πρέπει να εγκρίνει
εκ νέου το νέο χρηματοδοτικό σχήμα και προϋπολογισμό.
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που
υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον ΚτΕ.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με
την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα
Υλοποίησης στον Κύριου του Έργου.
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε
τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
Η Σύμβαση Σύμπραξης θα καταρτισθεί μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης και του Αναδόχου
Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ). Στη σύμβαση αυτή θα περιγράφονται με λεπτομέρεια ο
ρόλος, οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα εκάστου Συμβαλλόμενου Μέρους
κατά τις διατάξεις του Ν. 3389/05. Ο Φορέας Υλοποίησης θα ασκεί, δια των αρμοδίων
οργάνων και του προσωπικού του, όλες τις αρμοδιότητες του Δημόσιου Φορέα όπως αυτές
καθορίζονται από το Ν. 3389/2005.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό, καλής εκτέλεσης του Έργου κλπ, τα
τιμολόγια, τα παραστατικά και τα απαιτούμενα φορολογικά στοιχεία, όπως τιμολόγια, δελτία
αποστολής και λοιπά παραστατικά, θα εκδίδονται υπέρ του Φορέα Υλοποίησης. Αντίγραφα
όλων των παραστατικών και των χρηματικών ενταλμάτων που θα εκδίδονται από το Φορέα
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Υλοποίησης, θα παραδίδονται στον Κύριο του Έργου, προκειμένου να διευκολύνονται οι
έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές.
Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο του Έργου θα γίνονται από το Φορέα Υλοποίησης
ΑΡΘΡΟ 6
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης συστήνεται όργανο με την
επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Λάρισα.
2
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :
- δύο (2) εκπροσώπους του Κυρίου του Εργου, με τους αναπληρωτές τους
- δύο (2) εκπροσώπους του Φορέα Υλοποίησης, με τους αναπληρωτές τους
- ένα (1) εκπρόσωπο υποδεικνυόμενο από κοινού από τον Κύριο του Εργου και τον
Φορέα Υλοποίησης, με τον αναπληρωτή του
Το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την έκδοση της εγκριτικής Απόφασης
Υπαγωγής του Έργου, οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης και τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) είναι ο συντονισμός και η
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της
ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των
Συμβαλλομένων Μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της
παρούσας, η πέραν του εξαμήνου παράταση του Χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε
διαφοράς μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των
όρων της παρούσας Σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της
Η ΚΕΠ συγκαλείται από τον Πρόεδρό της.
Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη
της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται
προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη
γραμματέα εκτελεί μέλος της ΚΕΠ που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.
Η ΚΕΠ είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του
αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό
αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της
ΚΕΠ γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται
με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις,
εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την ΚΕΠ.
Η ΚΕΠ συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα
μέλη της. Κάθε μέλος της ΚΕΠ μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις
υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα
στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της ΚΕΠ κοινοποιούνται σε όλα
τα μέλη αφού υπογραφούν.
Η ΚΕΠ συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να
είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν
όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της ΚΕΠ θα
καθορισθούν με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 7
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται
όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του Νόμου και της καλής πίστης από
οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει
τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης έναντι του ΚτΕ για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι του Ιδιωτικού

2 Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών
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Φορέα Σύμπραξης και των χρηματοδοτών του ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις
ολόκληρον.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον ΚτΕ έναντι των τρίτων κατά
την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας
υλοποίησης και λειτουργίας.
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία
των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια
της Λάρισας.
ΑΡΘΡΟ 11
3
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του επιμέρους Τμημάτων της παρούσας σύμβασης
είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του ΚτΕ στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για
τις ανάγκες των αντίστοιχων Τμημάτων. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου του ΚτΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 12
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του
από τρίτο για την υλοποίηση και τη λειτουργία του Εργου. Αν υπάρξει υποκατάσταση,
τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του ΚτΕ,
ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κλπ) που θα
συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και
αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των
συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του
Εργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του ΚτΕ, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα
επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων
εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα παραδοθεί στον
Κύριο του Εργου κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα
σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητά εκχωρούνται στον Κύριο του
Έργου, χωρίς την καταβολή αμοιβής.
 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη
λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την
υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των
εκπροσώπων του Ελληνικού και Διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση του Κυρίου του Εργου, οποιαδήποτε εμπιστευτικά έγγραφα ή
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 13
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης γίνεται
μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των Συμβαλλομένων Μερών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο
Μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση, καθώς και η
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε
Συμβαλλόμενο Μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των Συμβαλλομένων Μερών
από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα
Συμβαλλόμενα Μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την Προγραμματική Σύμβαση.
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Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.
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Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σε
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε έξι (6) πρωτότυπα, έλαβε
δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το έκτο θα υποβληθεί στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον ΦοΔΣΑ

Για τον Δήμο Αγιάς

………………………

………………………..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ
1. Τίτλος
«Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας
Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας».
2. Κύριος του Έργου
Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας
3. Φορέας Υλοποίησης
Δήμος Αγιάς
4. Φορέας Λειτουργίας
 Επί 25ετία (0-25 έτη) ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ)
 Μετά την 25ετία (>25 έτη) ο Κύριος του Έργου
5. Φυσικό Αντικείμενο
Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία
της Μονάδας Επεξεργασίας των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) του Νομού
Λάρισας. Η Μ.Ε.Α. εκτιμάται να έχει ετήσια δυναμικότητα περίπου 125.000tn Α.Σ.Α. και
6.250tn Ιλύος από Βιολογικούς Καθαρισμούς.
Οι κυριότερες επιμέρους μονάδες στην Εγκατάσταση Μηχανικής Επεξεργασίας είναι οι εξής:
 Μονάδα Υποδοχής Αποβλήτων
 Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Σύμμεικτων Α.Σ.Α.
 Μονάδα Ανάκτησης Υλικών
 Μονάδα Κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος των Α.Σ.Α.
 Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων του έργου.
Οι απαραίτητες υποδομές που περιλαμβάνονται στα προς κατασκευή νέα έργα είναι:
- Χώρος προσέγγισης, εισόδου, εκφόρτωσης - ελιγμού των απορριμματοφόρων,
parking.
- Βιομηχανικό κτίριο μηχανικής επεξεργασίας όπου επιτελείται ο διαχωρισμός των
υλικών και ο εμπλουτισμός του βιοαποδομήσιμου κλάσματος προς επεξεργασία.
Εντός του κτιρίου θα υπάρχουν γραμμές επεξεργασίας, ανάλογα με την τεχνολογία
επεξεργασίας που θα εφαρμοστεί.
- Ράμπα εκφόρτωσης, φρέαρ συγκέντρωσης, ανυψωτική ταινία μεταφοράς των
αποβλήτων εντός του κτιρίου.
- Εγκαταστάσεις για την κομποστοποίηση του οργανικού κλάσματος των Α.Σ.Α.
- Ανοιχτό ή στεγασμένο χώρο για περαιτέρω αερόβια σταθεροποίηση/ωρίμανση του
οργανικού κλάσματος μετά την κομποστοποίηση.
- Βιοφίλτρα ή άλλες οξειδωτικές διεργασίες απόσμησης και καθαρισμού του αέρα.
- Κλειστά συστήματα για την μεταφορά και διαχείριση των υπολειμμάτων της
επιμέρους διεργασιών της επεξεργασίας.
- Χώροι για την αποθήκευσης των ανακυκλωσίμων υλικών και του compost.
Σημειώνεται ότι η δημοπράτηση του Έργου θα γίνει στη βάση ανοικτών τεχνολογικών λύσεων
και η κατασκευή του Έργου θα γίνει με όποια διαθέσιμη τεχνολογία μπορεί αποδεδειγμένα να
καλύψει τους στόχους που έχουν τεθεί από τις Κοινοτικές Οδηγίες σχετικά με τη μείωση της
ποσότητας του βιοαποδομήσιμου (ΒΑΑ) κλάσματος που εκτρέπεται προς ταφή, τους στόχους
ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών και ενέργειας, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους
σχετικούς περιορισμούς υπάρχουν από τη νομοθεσία, όπως ειδικότερα θα προσδιοριστούν
στις προδιαγραφές αποτελέσματος που θα διαμορφωθούν από τον Φορέα Υλοποίησης
(Αναθέτουσα Αρχή), στο πλαίσιο της επιλεχθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης του
Έργου.
6. Στοιχεία χωροθέτησης της Μ.Ε.Α.
Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Π.Ε. Λάρισας χωροθετείται στο οικόπεδο που
εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί ο Νομαρχιακός Χ.Υ.Τ.Α., ο οποίος θα μετατραπεί σε
Χ.Υ.Τ.Υ. και η εγκατάσταση σε Ο.Ε.Δ.Α. (Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης
Απορριμμάτων). Βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Ενότητας Μακρυχωρίου του
Καλλικρατικού Δήμου Τεμπών στην Τοπική Κοινότητα Παραποτάμου.
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7. Προϋπολογισμός Κατασκευής
Κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 της παρούσας.
8. Χρονοδιάγραμμα - Διάρκεια Υλοποίησης
Στην συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικές ημερομηνίες των προαναφερόμενων διαδικασιών για
το έργο Επεξεργασίας Απορριμμάτων:

I.

Υποβολή Αίτησης Υπαγωγής:

Σεπτ 2013

II.

Έκδοση Απόφασης Υπαγωγής Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.:

Οκτώβριος 2013

III.

Υποβολή Τευχών Δημοπράτησης:

Δεκέμβριος 2013

IV.

Προκήρυξη Διαγωνισμού:

Ιανουάριος 2014

V.

Ολοκλήρωση Α’ Φάσης Διαγωνισμού:

VI.

Προκήρυξη Β΄Φάσης – Ανταγωνιστικός Διάλογος:

VII.

Ολοκλήρωση Ανταγωνιστικού Διαλόγου:

Ιούνιος 2014

VIII.

Υποβολή Προσφορών:

Σεπτέμβριος 2014

Μάρτιος 2014
Απρίλιος 2014

IX.

Ανάδειξη Αναδόχου:

Δεκέμβριος 2014

X.

Υλοποίηση Έργου:

Ετη 2015 - 2016
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α/α
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(ΜΗΝΕΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΛΗΞΗΣ

Διαδικασία Υποβολής&Αξιολόγησης Πρότασης στη Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.
Υποβολή Αίτησης
Υπαγωγής
Έκδοση Απόφασης
Υπαγωγής Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.

Σεπτ '13
2,0
Οκτ '13

Διαγωνισμός Α' Φάσης
Υποβολή Τευχών
Δημοπράτησης
Προκήρυξη
Διαγωνισμού
Ολοκλήρωση Α΄Φάσης
Διαγωνισμού

Δεκ '13
Ιαν '14

4,0
Μαρ '14

Διαγωνισμός Β' Φάσης
Προκήρυξη
Διαγωνισμού
Ολοκλήρωση
Ανταγωνιστικού
Διαλόγου
Υποβολή Προσφορών

Απρ '14
6,0

Ιουν '14
Σεπτ '14

Κατασκευή Έργου και Δοκιμαστική Λειτουργία

4.1

Ανάδειξη Αναδόχου

4.2

Υλοποίηση Εργου

Δεκ '14
Δεκ '16

27
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Συνημμένα:
1. Το ΦΕΚ 2239/21-11-2007 τεύχος Β περί σύστασης του Ενιαίου Συνδέσμου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λάρισας.
2. Η

αριθμ.

…………………………….

Απόφαση

της

Γενικής

Γραμματέως

της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας για την Επικύρωση της
αριθμ. ……………………. απόφασης του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Λάρισας.
3. Η αριθμ. ……………………. Απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης,

Θεσσαλίας,

Στερεάς

Ελλάδας

για

την

Επικύρωση

της

αριθμ.

……………………………. απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

………………………………………………………………………………………………..

Γ. Ορίζει εκπρόσωπους του Δήμου Αγιάς στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
τον Αντιδήμαρχο Βασίλειο Σμυρλή και τον δημοτικό σύμβουλο Βασίλειο Λέτσιο και
αναπληρωτές αυτών, τους δημοτικούς συμβούλους Γιαννουλέα Χριστίνα και
Μαυρογιάννη Αντώνιο.
Δ. Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο κ. Αντώνιο Μπελιά για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων ΟΤΑ Ν. Λάρισας, αφού αυτή πρώτα ελεγχθεί από το αρμόδιο
κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Μειοψήφισε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος.
Απουσίαζε από την αίθουσα ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 215/2013.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
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