ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 26ης/19 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 426/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 3 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 ήρθε σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 24351/2-12-2019
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67
του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, της παρ. 1β του άρθρου
177 του Ν. 4635/19 και την υπ΄αριθ. 7079/25.02.15 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν:
Παρόντες
Απόντες
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Βερύκιος Σπυρίδων
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Σκληρός Φίλιππος
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
Γιαννιώτης Παναγιώτης
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
6
Λιβιτσάνος Ιωάννης
6
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα κλήθηκαν)
7
Αργυρός Νικόλαος
7
8
Σολδάτος Θεόδωρος
8
9
Γληγόρης Παναγιώτης
9
10
Μαργέλη Μαρία
10
11
Ζουριδάκης Ευτύχιος
11
12
Γαζής Αναστάσιος
12
13
Σολδάτος Γεώργιος
13
14
Βλάχου Ειρήνη
14
15
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
15
16
Σέρβος Κωνσταντίνος
16
17
Περδικάρης Αθανάσιος
17
18
Χαλικιάς Ευάγγελος
18
19
Γληγόρης Χρήστος
19
20
Γληγόρης Κωνσταντίνος
20
21
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
21
22
Μελάς Γεράσιµος
22
23
Γαζής Νικόλαος
23
24
Λάζαρης Απόστολος
24
25
Βερροιώτης Ευάγγελος
25
26
Βεροιώτης Αλέξανδρος
26
27
Ζαβιτσάνος Πέτρος
27
28
Σαρανταένας Ιωάννης
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι οκτώ (28) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, να εγκρίνουν το
κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέµα που αναγράφεται στην υπ΄ αριθ.
24351/2-12-2019 πρόσκληση, λαµβάνοντας υπόψη και τις δ/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18), αναφέροντας τα εξής:

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:
στις 2/12/2019 αναρτήθηκε στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α: 63ΘΜΟΡ1Φ-ΜΚΡ) η αρ. 262114/2019 απόφαση
Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου µε θέµα «∆ιαχείριση των
αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του ∆ήµου Λευκάδας, Π.Ε. Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» και είναι
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αναγκαία & µείζονος σηµασίας για την δηµόσια υγεία των πολιτών στο ∆ήµο Λευκάδας, η επίσπευση της
διαδικασίας µεταφοράς και τελικής διάθεσης των ηµερησίως παραγόµενων αστικών στερεών αποβλήτων του
∆ήµου µας σε νόµιµα λειτουργούσα εγκατάσταση διάθεσης (Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων, ΧΥΤΑ).
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, αποφασίζει το
κατεπείγον της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ : Απόφαση ∆.Σ. έγκρισης σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Λευκάδας και Αναγκαστικού
ης
Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3 ∆ιαχειριστικής Ενότητας Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, για την τελική
ης
διάθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του ∆ήµου Λευκάδας στον Χ.Υ.Τ.Α. της 3
Γ.Ε.Ν.
Ν.
Αιτωλοακαρνανίας.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος
Ο ∆ήµαρχος, κ. Χαράλαµπος Καλός, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, τα εξής:
«Αντικείµενο της προτεινόµενης σύµβασης είναι η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών που απαιτούνται
για την υγειονοµική ταφή των 12.000 τόνων απορριµµάτων του ∆ήµου Λευκάδας στο ΧΥΤΑ της 3ης ∆.Ε.
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στη θέση «Κακοπετριά» του ∆. Ακτίου - Βόνιτσας.
Η ανώτατη επιτρεπόµενη ποσότητα των απορριµµάτων που θα διαχειριστεί ο Σύνδεσµος για λογαριασµό του
∆ήµου Λευκάδας, καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης δεν θα ξεπεράσει τους 12.000 τόνους απορριµµάτων.
Η τελική διάθεση των απορριµµάτων θα γίνει µε ευθύνη του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης 3ης ∆.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας στον αδειοδοτηµένο ΧΥΤΑ της 3ης ∆.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στη θέση
«Κακοπετριά» του ∆. Ακτίου – Βόνιτσας.
Η δαπάνη υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων ορίζεται σε 40€/τόνο, µε ΦΠΑ και θα καταβάλλεται από τον ∆ήµο
Λευκάδας στον Σύνδεσµο µε την έκδοση σχετικού Τιµολογίου Παροχής Υπηρεσιών, ανά διαστήµατα που θα ορίζει ο
Σύνδεσµος και όχι µεγαλύτερα από ένα µήνα.
Η κατάθεση των αντίστοιχων ποσών θα γίνεται σε τραπεζικό λογαριασµό ή µε έκδοση τραπεζικής επιταγής υπέρ
του «Αναγκαστικός Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης ∆.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» Ο προϋπολογισµός
της παρούσας σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 480.000,00 €, αναλυόµενος ως εξής: 12.000 τόνοι Χ 40€/ τόνο µε
Φ.Π.Α. = 480.000,00€ µε ΦΠΑ .
Η ισχύς της Προγραµµατικής Σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και ισχύει για 12 µήνες.
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 ∆ηµάρχου για την υπογραφή της σύµβασης και οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί.»
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο ∆.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, καταθέτει την παρακάτω πρόταση για ψήφιση από το ∆.Σ.
«Να διεκδικήσουµε:
1) Να φύγουν όλα τα σκουπίδια µέχρι να γίνει η ΜΟΠΑΚ µε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.
2) Το κόστος µεταφοράς και διάθεσης να το αναλάβει η Κυβέρνηση.
3) Να ξεκινήσει άµεσα διαλογή από την πηγή, µε πρωτοβουλία και δράσεις του ∆ήµου µε την οικονοµική
βοήθεια της Κυβέρνησης.
4) Να ενταχθεί στην παιδεία µάθηµα, για την ανακύκλωση και τα οφέλη της στην προστασία του
περιβάλλοντος µε τη σωστή διαχείριση των ενεργειακών πόρων.
Στη συνέχεια τέθηκαν σε ψηφοφορία οι δύο προτάσεις του κ. ∆ηµάρχου και του κ. Πέτρου Ζαβιτσάνου.
Ο ∆.Σ. κ. Γληγόρης Κων/νος δηλώνει ότι ψηφίζουν την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου, εκτός της παρ. στ του άρθρου
2.1, της προγραµµατικής σύµβασης.
Υπέρ της πρότασης του κ. ∆ηµάρχου, ψήφισαν είκοσι πέντε (25) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Υπέρ της πρότασης του κ. Ζαβιτσάνου Πέτρου, ψήφισε ο κ. Ζαβιτσάνος Πέτρος.
Παρών ψηφίζουν οι κ.κ. Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος.
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1.

Την έγκριση του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης, ως κατωτέρω:
ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μεταξύ
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«Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης 3ης ∆.Ε. Αιτωλοακαρνανίας»
Και
«∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
για την υπηρεσία
«Τελική διάθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του ∆ήµου Λευκάδας στο Χ.Υ.Τ.Α. της 3ης Γ.Ε.Ν.
Ν. Αιτωλοακαρνανίας»

ΛΕΥΚΑ∆Α 2019

ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρου 100 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 179 του Ν 4555/2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ης
«Αποδοχή Αστικών Στερεών Αποβλήτων του ∆ήµου Λευκάδας και Υγειονοµική Ταφή αυτών στο Χ.Υ.Τ.Α 3 ∆.Ε
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην θέση “Κακοπετριά” του ∆. Ακτίου - Βόνιτσας»
Στην ……………. , σήµερα την --/--/2019 µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων:
ης

Του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης 3 ∆.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, που εδρεύει στην Πάλαιρο του ∆ήµου
Ακτίου - Βόνιτσας όπως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Κασόλα.
2. Του ∆ήµου Λευκάδας που εδρεύει στη Λευκάδα, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο κ.
Χαράλαµπο Καλό .
έχοντας υπόψη την κείµενη νοµοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (Α' 114), όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 179 του Ν 4555/2018.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α'87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ. αριθµ. 262114/19-11-2019 (ΦΕΚ 4400/29-11-2019/τεύχος Β’) Απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου , ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, µε θέµα: « ∆ιαχείριση των αστικών
στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του ∆ήµου Λευκάδας Π.Ε. Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.» (Α∆Α:
63ΘΜΟΡ1Φ-ΜΚΠ)
4. Την µε αριθ.8/8-11-2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων 3ης ∆.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Α∆Α 66Σ4ΟΞΚΚ-1ΘΜ)
5. Την µε αριθ. --/-----2019 (Α∆Α:---------------) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Λευκάδας µε θέµα
«α. Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Λευκάδας και του Αναγκαστικού
ης
Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3 ∆ιαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νιας για την τελική
διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων του ∆ήµου Λευκάδας στο Χ.Υ.Τ.Α 3ης ∆.Ε Περιφερειακής
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην θέση “Κακοπετριά” του ∆. Ακτίου - Βόνιτσας και β. Εξουσιοδότηση του
∆ηµάρχου για την υπογραφή της»
συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
1.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
ης
Ο Αναγκαστικός Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων3 ∆.Ε. Αιτωλοακαρνανίας αναλαµβάνει την
Υγειονοµική Ταφή 12.000 τόνων απορριµµάτων για λογαριασµό του ∆ήµου Λευκάδας, µε δεδοµένη την προσωρινή
Α∆ΥΝΑΜΙΑ ταφής αυτών σε αδειοδοτηµένο χώρο, κατά παρέκκλιση του ισχύοντας ΠΕΣ∆Α Ιονίων Νήσων και
∆υτικής Ελλάδας, η οποία εγκρίθηκε µε το ανώτερο 3 σχετικό.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης είναι η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών που
ης
απαιτούνται για την υγειονοµική ταφή των 12.000 τόνων απορριµµάτων του ∆ήµου Λευκάδας στο ΧΥΤΑ της 3
∆.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στη θέση «Κακοπετριά» του ∆. Ακτίου - Βόνιτσας.
2. Η ανώτατη επιτρεπόµενη ποσότητα των απορριµµάτων που θα διαχειριστεί ο Σύνδεσµος για λογαριασµό του
∆ήµου Λευκάδας, καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης δεν θα ξεπεράσει τους 12.000 τόνους απορριµµάτων.
ης
3. Η τελική διάθεση των απορριµµάτων θα γίνει µε ευθύνη του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης 3 ∆.Ε.
ης
Αιτωλοακαρνανίας στον αδειοδοτηµένο ΧΥΤΑ της 3 ∆.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στη
θέση «Κακοπετριά» του ∆. Ακτίου - Βόνιτσας σύµφωνα µε:
• Τις προδιαγραφές της άδειας λειτουργίας αυτού
• Τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε.
• Τις σχετικές ΚΥΑ:
α) µε αριθ. 29407/3508/02 (ΦΕΚ1572/Β/02) Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων ,
β) µε αριθ. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων .
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ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώµατα:
2.1 ο ∆ήµος Λευκάδας αναλαµβάνει:

2.2

α.
Να µεταφέρει τα ηµερησίως παραγόµενα αστικά στερεά απόβλητά του στην υποδεικνυόµενη στην
παρούσα, νόµιµα λειτουργούσα Εγκατάσταση ∆ιάθεσης ΑΣΑ της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (ΧΥΤΑ
κ
Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3’ · ∆.Ε. Αιτωλοακαρνανίας) και να καταβάλει
το τέλος χρήσης, β. Να τηρεί αρχείο µε παραστατικά στοιχεία της µεταφοράς των αποβλήτων (έντυπα
αναγνώρισης, ζυγολόγια κ.λ.π.) και να τα υποβάλλει όταν ζητηθούν από κάθε αρµόδια υπηρεσία.
γ.
Να εφαρµόσει άµεσα και πλήρως πρόγραµµα χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασιών στο
πλαίσιο της υφιστάµενης σύµβασης συνεργασίας µε Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών,
υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), µε σκοπό να επιτευχθούν τάχιστα
οι στόχοι του προγράµµατος ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας.
δ.
Συνδυαστικά µε την ανακύκλωση, να µεριµνήσει για τρόπους προσωρινής διαχείρισης των αστικών
στερεών αποβλήτων, µε κατάλληλη αδειοδότηση και όρους περιβαλλοντικής προστασίας και µε
δοκιµασµένη µεθοδολογία που να οδηγεί σε σηµαντική µείωση των αποβλήτων που οδηγούνται προς
τελική διάθεση,
ε.
Να γνωστοποιεί εγγράφως τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχηµάτων µεταφοράς των
απορριµµάτων (δηµοτικών ή/και ιδιωτικών εταιρειών). Επίσης κάθε όχηµα υποχρεούται κατά την
προσέλευση στον Χ.Υ.Τ.Α. να προσκοµίζει το «έντυπο παρακολούθησης αποβλήτου” σύµφωνα µε την
υπ’ αριθ. 129043/4345/2011 Εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ.
στ.
Να επισπεύσει την κατασκευή της Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριµµάτων & Κοµποστοποίησης
(ΜΟΠΑΚ) όπως προβλέπεται.
ης
Ο Αναγκαστικός Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3 ∆.Ε. Αιτωλοακαρνανίας αναλαµβάνει:
α.
Να αποδέχεται υποχρεωτικά τα Αστικά Στερεά Απόβλητα του ∆ήµου Λευκάδας Π.Ε. Λευκάδας,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του σχετικού 3.
β.
Να ελέγχει τη σύνθεση, την ποσότητα και το είδος των αποβλήτων που µεταφέρει προς
επεξεργασία και διάθεση ο ∆ήµος Λευκάδας, ώστε να είναι αποδεκτά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
ανωτέρω σχετικό 3, σύµφωνα µε τις αδειοδοτήσεις της εγκατάστασης υποδοχής ως προς τα κριτήρια
αποδοχής και γενικότερα µε τις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
γ.
Να αποστέλλει όλα τα στοιχεία - ζυγολόγια των οχηµάτων µεταφοράς απορριµµάτων αδειοδοτηµένων οχηµάτων µε τα σχετικά τιµολόγια παροχής Υπηρεσιών.
Να διευκολύνει µε κάθε τρόπο το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειµένου της
παρούσας σύµβασης.
Να εφαρµόσει τις οδηγίες του Συντονιστής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου , ∆υτικής
Ελλάδας & Ιονίου όπως αναλυτικά αναφέρονται στην µε αρ. πρωτ. 262114/19-11-2019 απόφαση (Α∆Α
63ΘΜΟΡ1Φ-ΜΚΠ)

ΑΡΘΡΟ 3
ΧΩΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ης
Ο ΧΥΤΑ της 3 ∆.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στη θέση «Κακοπετριά» του ∆. Ακτίου - Βόνιτσας.
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η δαπάνη υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων ορίζεται σε 40€/τόνο, µε ΦΠΑ και θα καταβάλλεται από τον ∆ήµο
Λευκάδας στον Σύνδεσµο µε την έκδοση σχετικού Τιµολογίου Παροχής Υπηρεσιών, ανά διαστήµατα που θα ορίζει ο
Σύνδεσµος και όχι µεγαλύτερα από ένα µήνα.
Η κατάθεση των αντίστοιχων ποσών θα γίνεται σε τραπεζικό λογαριασµό ή µε έκδοση τραπεζικής επιταγής υπέρ
ης
του «Αναγκαστικός Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3 ∆.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» Ο συνολικός
προϋπολογισµός της παρούσας σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 480.000,00 €, αναλυόµενος ως εξής: 12.000
τόνοι Χ 40€/ τόνο = 480.000,00€ µε ΦΠΑ .
Τα έσοδα αυτής θα διατεθούν για την βελτίωση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και για έργα επέκτασης και αναβάθµισης
του ΧΥΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 5
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης, αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει την επόµενη της εναπόθεσης των
12.000 τόνων απορριµµάτων ή της ποσότητας έως τους 12.000 τόνους, που θα αποφασίσει ο ∆ήµος Λευκάδας ότι
θέλει να αποστείλει στον ΧΥΤΑ , εξ αιτίας των διαµορφωµένων συνθηκών αδυναµίας ταφής ή προσωρινής
αποθήκευσης των απορριµµάτων του ∆ήµου Λευκάδας σε κατάλληλα αδειοδοτηµένο χώρο και πάντως για
διάστηµα που δεν θα υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες .
Ο ∆ήµος Λευκάδας δεσµεύεται για την άµεση καταβολή του τιµήµατος της υγειονοµικής ταφής, όπως αυτό θα
βεβαιώνεται κάθε φορά, από τα σχετικά παραστατικά και την έκδοση του σχετικού τιµολογίου.
Η µη καταβολή των οφειλών, δίνει το δικαίωµα στον Αναγκαστικό Σύνδεσµο για µονοµερή λύση της παρούσας .
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ΑΡΘΡΟ 6
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι συµβαλλόµενοι αναθέτουν την Παρακολούθηση της Σύµβασης και την τήρηση των όρων αυτής σε κοινή
επιτροπή αποτελούµενη από τους :
1. Τον Πρόεδρο του Αναγκαστικού Συνδέσµου
2. Τον ∆ήµαρχο Λευκάδας
3. Τον Αντιδήµαρχο Καθαριότητας του ∆ήµου Ακτίου-Βόνιτσας
Η Κοινή Επιτροπή:
α) θα επιβλέπει την υλοποίηση της εφαρµογής των όρων της παρούσας σύµβασης,
β) θα εποπτεύει την επίλυση εν γένει κάθε προβλήµατος που θα ανακύπτει,
γ) θα εισηγείται στα συµβαλλόµενα µέρη οτιδήποτε κρίνεται αναγκαίο για την ορθή υλοποίηση της σύµβασης την
επίλυση των διαφορών που τυχόν προκύπτουν σχετικά µε την ερµηνεία και την εφαρµογή της παρούσας
σύµβασης.
Οι διαφορές ή διαφωνίες θα επιλύονται µε κοινή συναίνεση όλων των συµβαλλοµένων µερών.
ΑΡΘΡΟ 7
ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όλοι οι όροι της σύµβασης θεωρούνται σπουδαίοι και σηµαντικοί. Η παράβαση των όρων ή της πληµµελούς
εκτέλεσης αυτών από οιονδήποτε συµβαλλόµενο, παρέχει το δικαίωµα στους λοιπούς συµβαλλόµενους να
ζητήσουν την αποκατάσταση της ζηµιάς σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 8
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση αρχίζει να ισχύει από την υπογραφή της και θα έχει διάρκεια δώδεκα (12)
µήνες.
Αυτά συµφώνησαν συνοµολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συµβαλλόµενοι και προς απόδειξη τους συντάχθηκε το
παρόν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς υπογράφτηκε σε 3 πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε
συµβαλλόµενο µέρος από ένα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Γ ια τον Αναγκαστικό Σύνδεσµο
Ο Πρόεδρος

Γ ια τον ∆ήµο Λευκάδας
Ο ∆ήµαρχος

Αθανάσιος Κασόλας

2.

Χαράλαµπος Καλός

Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της σύµβασης και οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 426/19.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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