ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 26ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 356/2017
Στη Λευκάδα σήμερα στις 2 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε
σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 21874/28-09-2017
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος Δημήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κούρτης Φίλιππος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντομίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Γαζής Πάνος
5
Σέρβος Κων/νος
5
Κατωπόδη Ευανθία
6
Πολίτης Σπυρίδων
6
Σκληρός Παναγιώτης
7
Βλάχος Κων/νος
7
Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
11
Θερμός Ευάγγελος
11
12
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
12
13
Βλάχος Ευστάθιος
13
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
15
Τριλίβας Χρήστος
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
17
Γρηγόρη Ασπασία
17
18
Βικέντιος Νικόλαος
18
19
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
19
20
Αραβανής Βασίλειος
20
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
21
Ζουριδάκης Ευτύχιος
21
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
22
Σκληρός Φίλιππος
22
23
Καββαδάς Θωμάς
23
24
Γληγόρης Κων/νος
24
25
Παπαδόπουλος Ανδρέας
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι πέντε (25) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκε ένα (1) θέμα Ε.Η.Δ.
- Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε μετά την συζήτηση του θέματος Ε.Η.Δ. και πριν την έναρξη της Η.Δ.
ου
- Ο Δ.Σ. Ανδρέας Παπαδόπουλος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2 θέματος της Η.Δ.
ου
- Οι Δ.Σ. Νικόλαος Βικέντιος και Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 4 θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. Βασίλειος Αραβανής αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 5ου θέματος της Η.Δ.
ου
- Οι Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα και Πολίτης Σπυρίδων αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6 θέματος της Η.Δ.
ο
ου
- Ο Δ.Σ. Κων/νος Γληγόρης, ήταν εκτός αιθούσης στο 2 θέμα της Η.Δ., αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 5
ου
θέματος , επέστρεψε πριν την συζήτηση του 6 θέματος και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8ου θέματος.
ο
ΘΕΜΑ 5 της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 26/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου :
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Νομού Λευκάδας και του Δήμου Λευκάδας για την υλοποίηση και λειτουργία της Πράξης
«Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, κατασκευή
Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) και αποκατάσταση 6 ΧΑΔΑ Δήμου
Λευκάδας»
Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος
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Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Ευστάθιος Βλάχος, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
«Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λευκάδας προγραμματίζει την
υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση
δεματοποιητή, κατασκευή ΜΟνάδας Προεπεξεργασίας
ΑΠορριμμάτων και Κομποστοποίησης
(ΜΟΠΑΚ) και αποκατάσταση 6ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας».
Ο ΣΥΔΙΣΑ θα συνεχίσει πέραν της προτεινόμενης προγραμματικής σύμβασης να διατηρεί την
αρμοδιότητα υλοποίησης οιονδήποτε μελλοντικών πρόσθετων υποδομών αναγκαίων στο πλαίσιο της
ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στον Νομό Λευκάδας. Επίσης, μπορεί να εκτελεί τη
συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων για λογαριασμό των υπόχρεων φορέων μετά από
σχετική ανάθεση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) Ομοίως, μπορεί να εκτελεί τη συλλογή και
μεταφορά των στερεών αποβλήτων γιο λογαριασμό άλλων νομικών προσώπων
Η υλοποίηση της πράξης θα εξυπηρετεί τους Δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου.
Ο Δήμος Λευκάδας ορίζεται ως Φορέας υλοποίησης-λειτουργίας της πράξης, ο οποίος έχει την
ευθύνη υλοποίησης της πράξης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της πράξης της προγραμματικής σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εφτακοσίων ενενήντα
τριών ευρώ και 20/100 (9.665.793,20 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισμός για
την κατασκευή του υποέργου 2 ανέρχεται σε εξ εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες
εκατόν σαράντα εξ και 66/100 ευρώ (6.558.146,66 €), με δοκιμαστική λειτουργία για ένα έτος
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων
(ανάλογα αν πρόκειται για έργο, προμήθεια, υπηρεσία). Ειδικότερα αναλύεται ως εξής:
Υποέργο 1: «

ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜοΠΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Υποέργο 2:
Υποέργο 3:
Υποέργο 4:
Υποέργο 5:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜοΠΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜοΠΑΚ».
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ».
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ".

Υποέργο 6:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΣΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ

€
35.424,00
€ 6.558.146,66
€ 479.694,00
€
63.465,68
€ 434.000,00
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ

€ 864.342,00
Υποέργο 7:
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
€ 1.034.194,63
Υποέργο 8:
ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ ΧΑΔΑ.
€ 196.526,23

Η ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και η διάρκειά
της ορίζεται για τρία (3) έτη, με δυνατότητα παράτασης εάν απαιτηθεί.
Δεδομένου ότι:
• ο ΣΥΔΙΣΑ δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής
ικανότητας ως δικαιούχου της προς υλοποίηση πράξης,
• ο Δήμος Λευκάδας διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες,
αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου,
θέτω υπόψη σας το περιεχόμενο του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης στο οποίο φαίνονται
αναλυτικά οι επιμέρους όροι.
Εισηγούμαι
1. Την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης.
2 Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης και οποιοδήποτε έγγραφο
απαιτηθεί.»
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με δεκαεννέα (19) ψήφους αποφασίζει:
1. Την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης ως κατωτέρω:
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ των
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
και
«Δήμου Λευκάδας»

για την υλοποίηση της Πράξης
«Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή,
κατασκευή ΜΟνάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) και
αποκατάσταση 6 ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας»

Λευκάδα, ……../…………..…../2017
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή,
κατασκευή ΜΟνάδας Προεπεξεργασίας ΑΠορριμμάτων και Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) και
αποκατάσταση 6 ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας»

Στην Λευκάδα σήμερα την …………….……..…του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος……………………., οι
παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι»:
I.

ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λευκάδας (ΣΥΔΙΣΑ), που εδρεύει στη
Λευκάδα, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο κ. Ευστάθιο Βλάχο, και ο οποίος θα αποκαλείται
εφεξής «Κύριος του Έργου»,

II.

ο Δήμος Λευκάδας, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Δρακονταειδή, και ο οποίος
θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης-Λειτουργίας»
Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2.

τις διατάξεις του άρθρου 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/2010),

3. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/1-11-2016 για την τροποποίηση και αντικατάσταση της με
αρ.81986 /ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822Β/24.08.2015) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης
«Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσιών συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 – 2020 από Αρχές
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
4. την από 6-3-2014 προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Κύριου του έργου και του Φορέα Υλοποίησης
5. την με αριθμ 70/26-22014 (ΑΔΑ ΒΙΚΜΩΛΙ-2ΦΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας με την
οποία εγκρίθηκε από 6-3-2014 προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Κύριου του έργου και του Φορέα
Υλοποίησης
6. την με αριθμ 2/5-3-2014 (ΑΔΑ ΒΙΚΤΟΛ83-ΣΗ0) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΔΙΣΑ με την
οποία εγκρίθηκε από 6-3-2014 προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Κύριου του έργου και του Φορέα
Υλοποίησης
7.

την με αριθμό …/…-…-2017 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

8. τις υπ' αριθμ …./..-…-2017 (ΑΔΑ …………………) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας με την
οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσης προγραμματικής σύμβασης
9. την με αριθμ. …./…-…/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Ν. Λευκάδας περί υλοποίησης του έργου με τίτλο «Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης
απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, κατασκευή ΜΟνάδας Προεπεξεργασίας ΑΠορριμμάτων και
Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) και αποκατάσταση 6ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας».
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία χώρου προσωρινής
αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, κατασκευή ΜΟνάδας Προεπεξεργασίας
ΑΠορριμμάτων και Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) και αποκατάσταση 6 ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας», στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη» 20142020 η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υποέργα που αναλύονται στην παράγραφο 5 του
Παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, :
Υποέργο 1:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΜΟΠΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»: Το παραδοτέο του υποέργου 1 είναι η Οριστική Μελέτη της
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Μονάδας Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας
και τα Τεύχη Δημοπράτησης.
Υποέργο 2:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜοΠΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Υποέργο 3:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΠΑΚ»: Περιλαμβάνει 2
περονοφόρους φορτωτές (clark), 1 ελαστιχοφόρο φορτωτή (loader), 1 όχημα ανάδευσης
σειραδίων (αναστροφέας compost).

Υποέργο 4:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ»:Περιλαμβάνονται 200 κάδοι
χωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων.

Υποέργο 5:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ»: Περιλαμβάνεται η προμήθεια ενός λειοτεμαχιστή για τον
τεμαχισμό, την θραύση, την κοπή μειώνοντας το μέγεθος και τον όγκο των απορριμμάτων στο
ελάχιστο δυνατό.

Υποέργο 6:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»:
Αφορά την προμήθεια του δεματοποιητή και των μηχανημάτων ώστε ο Δήμος να διενεργεί
δεματοποίηση των απορριμμάτων μέχρι την ολοκλήρωση του 2ου υποέργου καθώς και
δεματοποίηση των υπολειμμάτων της.

Υποέργο 7:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»: Αφορά την αποκατάσταση των 6 ΧΑΔΑ της νήσου
Λευκάδας.

Υποέργο 8:

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΧΑΔΑ»: Αφορά τη μεταφορά των απορριμμάτων για την ολοκλήρωση του 2ου υποέργου.

Δεδομένου ότι:
•

ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής
ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου,

•

ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες,
αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου,

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν
το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.
Ο Κύριος του Έργου συνεχίζει να διατηρεί την αρμοδιότητα υλοποίησης οιονδήποτε μελλοντικών πρόσθετων
υποδομών αναγκαίων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στον Νομό Λευκάδας.
To Έργο θα εξυπηρετεί τους Δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου.

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87 Α'/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012. Στη σύμβαση
αυτή περιέχονται:
•

Άρθρο 2: Το αντικείμενο της σύμβασης

•

Άρθρο 3: Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

•

Άρθρο 4: Οι πόροι, τα ποσά χρηματοδότησης και ο τρόπος πληρωμής

•

Άρθρο 5: Η διάρκεια της σύμβασης

•

Άρθρο 6: Η Κοινή Επιτροπή

•

Άρθρο 7: Ρήτρες

•

Άρθρο 8: Η τροποποίηση της σύμβασης – Τελικές Διατάξεις

•

Άρθρο 9: Ευθύνη Φορέα Υλοποίησης

•

Άρθρο 10: Εκπροσώπηση

•

Άρθρο 11: Μεταφορά/απασχ΄΄οληση προσωπικού-χρήση υποδομών
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•

Άρθρο 12: Ειδικοί όροι

•

Άρθρο 13: Επίλυση Διαφορών

•

Άρθρο 14: Ακροτελεύτιο

ΑΡΘΡΟ 2ο Το αντικείμενο της σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης του
Έργου για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από τον Φορέα Υλοποίησης ήτο την προμήθεια, τοποθέτηση και
λειτουργία του Δεματοποιιητή στο Χώρο Δεματοποίησης και την μελέτη, κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία
καθώς και τη διετή κανονική λειτουργία της Μονάδας Προεπεξεργαοίας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης
Απορριμμάτων, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει ετήσια δυναμικότητα περίπου 30.000 τόνων/έτος αστικών
απορριμμάτων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας
Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει
ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και να εκτελέσει τις παρακάτω
ενέργειες:
1.

Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).

2.

Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.

3.

Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ

4.

Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.

5.

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων
Συμβάσεων.

6.

Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Κύριο του
Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.

7.

Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.

8.

Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.

9.

Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε
βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.

10.

Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική
παραλαβή) .

11.

Λειτουργία του δεματοποιητή έως την έναρξη λειτουργίας της ΜΟΠΑΚ

12.

Λειτουργία της ΜΟΠΑΚ επί δύο (2) έτη μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας

13.

Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική
τεκμηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, προμηθειών και
υπηρεσιών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής
και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. Διευκρινίζεται ρητά στην
περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των συμβάσεων εκτελούν τη σύμβαση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου
και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και
της Αναθέτουσας αρχής.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας
Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να εκτελέσει τις
παρακάτω ενέργειες:
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-

Προϊσταμένη Αρχή για τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και για την εκτέλεση της κατασκευής ή
προμήθειας των υποέργων

-

Διευθύνουσα Υπηρεσία για την κατασκευή ή προμήθειας των υποέργων

-

Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Κύριο του Έργου.

-

Παραλαβή των υποέργων στο σύνολό τους (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική
παραλαβή)

-

Παράδοση των υποέργων με δυνατότητα πλήρους λειτουργίας στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και
οικονομική τεκμηρίωση

-

Προϊσταμένη Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία για την Λειτουργία του δεματοποιητή μέχρι την έναρξη
λειτουργίας της ΜΟΠΑΚ

-

Προϊσταμένη Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία για την κανονική λειτουργία της ΜΟΠΑΚ επί δύο (2) έτη από
το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας

-

Διευθύνουσα Υπηρεσία για την Λειτουργία των έργων μετά την παραλαβή τους,

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων
οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται στην περίπτωση αυτή
ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το αντίστοιχο υποέργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και
ότι η Προϊσταμένη Αρχή ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του Δικαιούχου και της
Αναθέτουσας αρχής. Ομοίως ως προς τη Λειτουργία των έργων οι ανάδοχοι λειτουργίας παρέχουν τις υπηρεσίες
λειτουργίας για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και η Προϊσταμένη Αρχή ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου
του Έργου την αρμοδιότητα του Δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής.
ΆΡΘΡΟ 3 ο Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
Ο Κύριος του Έργου 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 θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται να
υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου.

•

Να παρέχει στον Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και
να συνεργάζεται μαζί του για την υλοποίηση του έργου.

•

Να ορίσει εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το
άρθρο 5 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.

•

Να συνεργάζεται με τον Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

•

Να μεριμνά για την πληρωμή των τιμολογίων και να τηρεί διακριτή λογιστική μερίδα για το Έργο

Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και
ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης και λειτουργίας του Έργου.
Συγκεκριμένα:
-

Να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που διαθέτει.

-

Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

-

Να εκτελεί τον ρόλο της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την υλοποίηση του
Έργου.
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-

Να διαθέσει τους απαραίτητους μηχανικούς και επιστημονικό προσωπικό από την τεχνική του υπηρεσία για
την εκτέλεση των καθηκόντων επίβλεψης, διεύθυνσης και παραλαβής του Έργου.

-

Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών
συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Δήμου Λευκάδας.

-

Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.

-

Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

-

Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση
χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.

-

Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.

-

-

-

Να διαθέσει την Οικονομική του Υπηρεσία για να υποστηρίξει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση
των πληρωμών του Έργου.
Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και
αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου
τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή
ολοκλήρωση τους1.
Ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου, μεριμνά για την εξόφληση των
παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί με στοιχεία οφειλέτη αυτά του Κυρίου του Έργου

Ο Φορέας Υλοποίησης ορίζεται ως:
-

-

-

Φορέας κατασκευής του έργου, ο οποίος έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου. Το έργο θα εκτελεστεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016)
Προϊσταμένη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας και είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση
των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων και τη διεξαγωγή και κατακύρωση του διαγωνισμού και την
αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Διευθύνουσα/Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Λευκάδας στελεχωμένη με το απαιτούμενο επιστημονικό και λοιπό προσωπικό.

ΑΡΘΡΟ 4ο Οι πόροι, τα ποσά χρηματοδότησης και ο τρόπος πληρωμής
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό
των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εφτακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και 20/100
(9.665.793,20 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισμός για την κατασκευή του υποέργου 2
ανέρχεται σε εξ εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα εξ και 66/100 ευρώ
(6.558.146,66 €), με δοκιμαστική λειτουργία για ένα έτος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού
οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων (ανάλογα αν πρόκειται για έργο, προμήθεια, υπηρεσία). Ειδικότερα
αναλύεται ως εξής:
Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ
Υποέργο 1: «

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΜοΠΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
€ 35.424,00

Υποέργο 2:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜοΠΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Υποέργο 3:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜοΠΑΚ».

1

€ 6.558.146,66
€ 479.694,00

Η παράγραφος αυτή και το Παράρτημα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειμένου της
προγραμματικής σύμβασης κρίνεται αναγκαίο.
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Υποέργο 4:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ».

Υποέργο 5:
434.000,00
Υποέργο 6:

€ 63.465,68

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ".

€

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
€ 864.342,00

Υποέργο 7:

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

€ 1.034.194,63

Υποέργο 8:
ΧΑΔΑ.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
€ 196.526,23

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ
Λειτουργία Δεματοποιητή: 24,28 € /τόνο ή 775.260,40 € /έτος (συμπ/μένων αναθ/σης και ΦΠΑ)
ή 1.550.520,80 € /2018-2020 (συμπ/μένων αναθ/σης και ΦΠΑ)
Διετής Λειτουργία ΜοΠΑΚ: 30 € /τόνο ή 1.149.480,00 € /έτος (συμπ/μένων αναθ/σης και ΦΠΑ)
Συνολικά το κόστος κατασκευής του Έργου και της λειτουργίας αυτού ανέρχεται στο ποσό των 12.365.794,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο Φορέας Υλοποίησης- δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι
τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Η διάρκεια της σύμβασης
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για τρία (3) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της.
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 6ο : Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της σύμβασης, συμφωνούν στη
συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης για την εποπτεία της εφαρμογής της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης στα πλαίσια της εφαρμογής της παρ. 2α του Άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’ /2010).
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας κ. Ευστάθιο Βλάχο ως εκπρόσωπο του Κύριου του Έργου και τον εκπρόσωπο
του Φορέα Υλοποίησης-Λειτουργίας Δήμαρχο Λευκάδας κ Κωνσταντίνο Δρακονταειδή. Οι συμβαλλόμενοι φορείς
ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης τον Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.
Το αργότερο εντός 5 ημερών από την έναρξη ισχύος της προγραμματικής αυτής σύμβασης, οι
συμβαλλόμενοι φορείς προτείνουν τους εκπροσώπους τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 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 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 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 Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην
πρώτη της συνεδρίαση.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 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 Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης,
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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 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει εντός 7 ημερών μετά από αίτημα οποιουδήποτε
από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με
τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 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 Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της
πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους
τους συμβαλλόμενους φορείς.
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με
αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 7ο : Ρήτρες
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις από
οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των
αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της
πλευράς του ενός μέρους, έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.
ΑΡΘΡΟ 8ο Η τροποποίηση της σύμβασης – Τελικές Διατάξεις
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.
Η εκτέλεση της σύμβασης αυτής δεν απαιτεί ούτε συνεπάγεται την πρόσληψη προσωπικού.
ΑΡΘΡΟ 9ο Ευθύνη Φορέα Υλοποίησης
Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του
Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των Αναδόχων του Έργου, ο Φορέας
Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρον.
ΑΡΘΡΟ 10ο Εκπροσώπηση
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την
ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 11ο Μεταφορά/απασχόληση προσωπικού-χρήση υποδομών
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των
συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:
Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του
συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου Έργου στο Φορέα
Υλοποίησης-Λειτουργίας.
ΑΡΘΡΟ 12ο Ειδικοί όροι
12.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την
υλοποίηση του Έργου. Αν εκχωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε
πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα των
Φορέων Υλοποίησης.
12.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) στο πλαίσιο εκτέλεσης της
παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει η Διευθύνουσα Υπηρεσία και η Προϊσταμένη
Αρχή στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, 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 παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά
το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα
σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την
καταβολή αμοιβής.
11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο
Φορέας Υλοποίησης-Λειτουργίας (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη
γνωστοποιήσουν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους.
ΑΡΘΡΟ 13ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και την 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 Αθηνών αφού όμως εξαντληθούν όλες οι
δυνατότητες εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς από τους συμβαλλόμενους.
ΑΡΘΡΟ 14ο Ακροτελεύτιο
Η παρούσα Σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της, υπογράφεται ως
ακολούθως σε τέσσερα (4) αντίτυπα από τα οποία έκαστος εκ των συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για
τον
Σύνδεσμο Διαχείρισης
Αποβλήτων Ν. Λευκάδας

Στερεών Για τον Δήμο Λευκάδας

Ο Πρόεδρος

Ο Δήμαρχος,

Ευστάθιος Βλάχος

Κωνσταντίνος Δρακονταειδής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ
1. Τίτλος
«Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή,
κατασκευή Μονάδας Προεπεξεργασίας, Ανακύκωλσης
και Κομποστοποίησης (ΜοΠΑΚ)
Απορριμμάτων και αποκατάσταση 6 ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας»
2. Κύριος του Έργου
Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας

3. Φορέας Υλοποίησης
Δήμος Λευκάδας

4. Φορέας Λειτουργίας
Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας

5. Φυσικό Αντικείμενο
Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η κατασκευή Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων στο Νομό Λευκάδας
στην πόλη της Λευκάδας. Πιο συγκεκριμένα το Έργο περιλαμβάνει ως αναπόσπαστα Τμήματά του:

Υποέργο 1:

Υποέργο 2:

«ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΚΑΙ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜοΠΑΚ) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Το παραδοτέο
του υποέργου 1 είναι η Οριστική Μελέτη της Μονάδας Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και
Κομποστοποίησης Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας και τα Τεύχη Δημοπράτησης.
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜοΠΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Υποέργο 3:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜοΠΑΚ». Περιλαμβάνει 2
περονοφόρους φορτωτέςς (clark), 1 ελαστιχοφόρο φορτωτή (loader), 1 όχημα ανάδευσης
σειραδίων (αναστροφέας compost).

Υποέργο 4:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ». Περιλαμβάνονται 200 κάδοι
χωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων.

Υποέργο 5:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ». Περιλαμβάνεται η προμήθεια ενός λειοτεμαχιστή για τον
τεμαχισμό, την θραύση, την κοπή μειώνοντας το μέγεθος και τον όγκο των απορριμμάτων στο
ελάχιστο δυνατό.

Υποέργο 6:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Αφορά την προμήθεια του δεματοποιητή και των μηχανημάτων ώστε ο Δήμος
να διενεργεί δεματοποίηση των απορριμμάτων μέχρι την ολοκλήρωση του 2ου υποέργου καθώς
και δεματοποίηση των υπολειμμάτων της.

Υποέργο 7:

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Αφορά την αποκατάσταση των 6 ΧΑΔΑ της
νήσου Λευκάδας.

Υποέργο 8:

ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ ΧΑΔΑ. Αφορά την μεταφορά των απορριμμάτων για την ολοκλήρωση του 2ου
υποέργου.

Σημειώνεται ότι η δημοπράτηση του Υποέργου 2 θα γίνει με βάση το Ν. 4412/2016 με κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

6. Στοιχεία χωροθέτησης Έργου
Οι εγκαταστάσεις χωροθετούνται στη θέση Αλυκές Λευκάδας στο Δήμο Λευκάδας.
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7. Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός Κατασκευής Εργων
•

Υποέργο 1 :

•

Υποέργο 2:

•

Υποέργο 3 :

479.694,00 €

•

Υποέργο 4:

63.465,68 €

•

Υποέργο 5 :

434.000,00 €

•

Υποέργο 6:

864.342,00 €

•

Υποέργο 7 :

•

Υποέργο 8:

Σύνολο:

35.424,00 €
6.558.146,66 €

1.034.194,63 €
196.526,23 €
9.665.793,20 €

Προϋπολογισμός Λειτουργίας Έργων
Λειτουργία Έργου Δεματοποιητή

1.550.520,80 € /2018-2020 (συμπ/μένων αναθ/σης και ΦΠΑ)

Λειτουργία Έργου ΜοΠΑΚ: 30 € /τόνο

1.149.480,00€ /έτος (συμπ/μένων αναθ/σης και ΦΠΑ)

Συνολικός προϋπολογισμός Έργου συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: 12.365.794,00€

8. Χρονοδιάγραμμα - Διάρκεια Υλοποίησης
Το έργο 1 έχει υλοποιηθεί. Τα έργα 7 και 8 έχουν υλοποιηθεί. Για το έργο 6 έχει υπογραφεί σύμβαση με
Ανάδοχο. Τα έργα 3, 4 και 5 θα υλοποιηθούν εντός 6 μηνών με βάσει το ν. 4412/2016 ως προμήθειες
εξοπλισμού. Για το έργο 2:
Διάρκεια Υλοποίησης του Υποέργου 2: Κατασκευή Έργου ΜοΠΑΚ
Αντικείμενο

Διάρκεια
μήνες

Προκήρυξη έργων κατασκευής και επιλογή αναδόχων

9

Διάστημα από ένταξη χρηματοδότησης μέχρι
υπογραφή συμβάσεων με ανάδοχο (ους) έργων
κατασκευής

12

Κατασκευή ΜοΠΑΚ

24

Σύνολο

36

σε

Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής
Προκήρυξη διαγωνισμού έργου κατασκευής ΜοΠΑΚ:

εντός 3 μηνών
χρηματοδότησης

από

την

Επιλογή Αναδόχου έργου κατασκευής ΜοΠΑΚ –
Υπογραφή συμβάσεων:
Κατασκευή ΜοΠΑΚ

9 μήνες από τη δημοπράτηση
24 μήνες από τη δημοπράτηση

13

απόφαση

ένταξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ2
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ3
Έγγραφο / απόφαση

Φορέας έγκρισης
αδειοδότησης

Έχει ολοκληρωθεί το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου
Λευκάδας»

ή

Σύμβαση
31110/4-12-2013,
Δήμος Λευκάδας

Έχει ολοκληρωθεί το έργο «Μεταφορά – εναπόθεση
απορριμμάτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
ΧΑΔΑ»

Δήμος Λευκάδας

Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης για την επιλογή
αναδόχου για το υποέργο «Προμήθεια εξοπλισμού
δεματοποίησης αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας»

Δήμος
Λευκάδας,
επιτροπή διενέργειας &
αξιολόγησης
προσφορών
διαγωνισμού

Απόφαση περί έγκρισης της πράξης «Δημιουργία Χώρου
Προσωρινής Αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση
δεματοποιητή, κατασκευή Μονάδας Προεπεξεργασίας
Απορριμμάτων & Κομποστοποίησης Δήμου Λευκάδας»
με κωδικό MIS 448269 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα
«Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη.

ΥΠΕΚΑ,
Γενικός
Γραμματέας
Χωροταξίας
και
Αστικού Περιβάλλοντος

Απόφαση
για
έγκριση
διενέργειας
προμήθειας
εξοπλισμού δεματοποίησης αστικών αποβλήτων Δήμου
Λευκάδας με τη διαδικασία του διεθνούς ανοικτού
διαγωνισμού

Αριθμός
πρωτ./
ημερομηνία

Δημοτικό
Λευκάδας

Συμβούλιο

Βεβαίωση
Α.Π.
18182/14-082017
Σύμβαση
16698/23-082016,
Βεβαίωση
Α.Π.
18182/14-082017

20-04-2017

Α.Π. 128817/2507-2014
(ΑΔΑ:
ΗΥΕ)

ΩΓ7Θ0-

Αριθμ. 393/2016
(ΑΔΑ:
ΘΡΞ)

Ω1ΙΜΩΛΙ-

Απόφαση με την οποία καθορίστηκαν οι όροι και
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του διεθνούς
ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια του
εξοπλισμού δεματοποίησης αστικών αποβλήτων Δήμου
Λευκάδας

Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Λευκάδας

Απόφαση έγκρισης και διάθεσης πίστωσης στον ΚΑΕ 627341.007
με
τίτλο
«Προμήθεια
εξοπλισμού
δεματοποίησης αστικών αποβλήτων» ποσού 861.000,00
ευρώ του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. Έτος
2016

Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Λευκάδας

Αριθμ.
2/2016,
(ΑΔΑ: 6ΥΟΧΩΛΙΜΛΦ)

Απόφαση έγκρισης και διάθεσης πίστωσης στον ΚΑΕ 627341.007
με
τίτλο
«Προμήθεια
εξοπλισμού

Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Λευκάδας

Αριθμ. 286/2016,
(ΑΔΑ: 6ΓΣΦΩΛΙ-

2

Αριθμ. 355/2016

Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.
Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί, πχ τίτλοι
ιδιοκτησίες εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ. Σε περίπτωση υποέργων πέραν του
ενός οι Πίνακες 1 & 2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο.

3
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ΣΞ7)

δεματοποίησης αστικών αποβλήτων» ποσού 7.000,00
ευρώ του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. Έτος
2016
Απόφαση έγκρισης και διάθεσης πίστωσης στον ΚΑΕ 627341.007
με
τίτλο
«Προμήθεια
εξοπλισμού
δεματοποίησης αστικών αποβλήτων» ποσού 868.000,00
ευρώ του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. Έτος
2017

Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Λευκάδας

Αριθμ. 75/2017,
(ΑΔΑ: Ω6ΕΛΩΛΙ9ΒΔ)

Απόφαση περί συγκρότησης επιτροπών (α) Διενέργειας
και Αξιολόγησης Προσφορών και (β) αξιολόγησης
ενστάσεων για τον με αριθμ. 26602/2016 – ΑΔΑΜ:
16PROC005650359 διαγωνισμό

Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Λευκάδας

Αριθμ. 13/2017,
(ΑΔΑ: 6ΥΒ8ΩΛΙΟΦΩ)

Διακήρυξη για το υποέργο «Προμήθεια εξοπλισμού
δεματοποίησης αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας»
της Πράξης «Δημιουργία
Χώρου Προσωρινής
Αποθήκευσης
απορριμμάτων,
εγκατάσταση
δεματοποιητή, κατασκευή Μονάδας Προεπεξεργασίας
Απορριμμάτων & Κομποστοποίησης Δήμου Λευκάδας»
με κωδικό MIS 448269, ενδεικτικού προύπολογισμού
868.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ

Δήμος Λευκάδας

Αριθμ.
Διακήρυξης
26602/2016,
ΑΔΑΜ:
16PROC00565035
9

Απόφαση περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής
Διενέργειας
Διαγωνισμού
που
αφορούν
στην
αποσφράγιση προσφορών των συμμετεχόντων στον
ανωτέρω διαγωνισμό , τον έλεγχο των δικαιολογητικών
και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών

Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Λευκάδας

Αριθμ. 43/2017,
ΑΔΑ: 6ΤΝΥΩΛΙ4ΤΥ

Απόφαση για κήρυξη
ανωτέρω διαγωνισμού

του

Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Λευκάδας

Αριθμ. 62/2017,
ΑΔΑ:
7ΚΖ0ΩΛΙΕ
41

Απόφαση περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Ν. Λευκάδας και του Δήμου Λευκάδας για
την υλοποίηση του έργου ΜοΠΑΚ κλπ.

Διοικητικό Συμβούλιο
Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Ν.
Λευκάδας

Αριθμ.
2/2014

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση
του έργου «Διαμόρφωση Χώρου και Υποδομή
Προσωρινής
Αποθήκευσης
Δεματοποιημένων
Απορριμμάτων του Δ. Λευκάδας, Προμήθεια και
Εγκατάσταση
Δεματοποιητή,
Προμήθεια
κάδων
ξεχωριστής συλλογής οργανικών, οριστική μελέτη
Μονάδας
Προεπεξεργασίας,
Ανακύκλωσης
&
Κομποστοποίησης (ΜοΠΑΚ) Απορριμμάτων Δ. Λευκάδας,
Κατασκευή
ΜοΠΑΚ,
Προμήθεια
μη
σταθερού
αυτοκινούμενου
εξοπλισμού
ΜοΠΑΚ,
Τεχνικός
Σύμβουλος για την παρακόλουθηση υλοποίησης της
ΜοΠΑΚ

Σύνδεσμος Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Ν.
Λευκάδας – Δήμος
Λευκάδας

6-3-2014

Απόφαση περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Ν. Λευκάδας και του Δήμου Λευκάδας για
την υλοποίηση του έργου ΜοΠΑΚ κλπ.

Δημοτικό
Λευκάδας

Αριθμ.
70/2014

Απόφαση για Παράταση του χρόνου ισχύος προσφορών
της
με
αριθμ.
26602/28-12-2016–
ΑΔΑΜ:16PROC005650359 Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού

Δήμαρχος Λευκάδας

προσωρινού

αναδόχου

15

Συμβούλιο

απόφ.

απόφ.

Α.Π.
17448/0308-2017

διαγωνισμού για το υποέργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
&
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: Κατασκευή ΜοΠΑΚ
Υπεύθυνος φορέας
Ενέργεια

κύριος του έργου

Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης
κατασκευής ΜοΠΑΚ
Προκήρυξη Διαγωνισμού
κατασκευής ΜοΠΑΚ
Επιλογή Αναδόχου για
ΜοΠΑΚ

έργου

για

√

έργο

√

έργο κατασκευής

Υπογραφή Σύμβασης με Ανάδοχο έργου
κατασκευής ΜοΠΑΚ

φορέας
υλοποίησηςλειτουργίας

√
√

√

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ,
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜοΠΑΚ»
Υπεύθυνος φορέας
Ενέργεια

κύριος του έργου

φορέας
υλοποίησηςλειτουργίας

Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης υποέργου

√

Προκήρυξη Διαγωνισμού για υποέργου

√

Επιλογή Αναδόχου υποέργου

√

Υπογραφή Σύμβασης με Ανάδοχο υποέργου

√

√

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ,
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ»

Υπεύθυνος φορέας
Ενέργεια

κύριος του έργου

φορέας
υλοποίησηςλειτουργίας

Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης υποέργου

√

Προκήρυξη Διαγωνισμού για υποέργου

√

Επιλογή Αναδόχου υποέργου

√

Υπογραφή Σύμβασης με Ανάδοχο υποέργου

√

√

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ,
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ»
Ενέργεια

Υπεύθυνος φορέας
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κύριος του έργου

φορέας
υλοποίησηςλειτουργίας

Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης υποέργου

√

Προκήρυξη Διαγωνισμού για υποέργου

√

Επιλογή Αναδόχου υποέργου

√

Υπογραφή Σύμβασης με Ανάδοχο υποέργου

√

√

Συνημμένα:
ΦΕΚ/1049/2-6-2009/Β’ τεύχος/ περί Σύστασης Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας

2 Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης και οποιοδήποτε έγγραφο
απαιτηθεί.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 356/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

18

