ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 12ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 141
Στη Λευκάδα σήµερα στις 2 του µηνός Ιουλίου του έτους 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18:00,
ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ.
πρωτ. 13657/28-6-2015 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).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Λώλη Γεωργία
Γκογκάκης Γρηγόριος
Κοντογεώργης Ηλίας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Σκληρός Παναγιώτης
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Η ∆.Σ. κα Λώλη Γεωργία, προσήλθε κατά
ου
την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε
ου
πριν την ψηφοφορία του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
Οι ∆.Σ., κ.κ. Σπ. Μαργέλης, Νικ. Βικέντιος,
Ευαν. Κατωπόδη και Αθ. Καββαδάς,
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου
θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Η ∆.Σ. κα Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι πέντε (25) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 2ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 12ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση προγραµµατικής σύµβασης του ∆ήµου Λευκάδας µε το ΝΠ∆∆ µε την
επωνυµία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο-Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΜΠ-ΕΛΚΕ) για
την εκτέλεση του έργου « Εντοπισµός και αξιολόγηση θέσης χώρου υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων
(ΧΥΤΥ) της Μονάδας Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης Απορριµµάτων του
∆ήµου Λευκάδας, εντός του ∆ήµου Λευκάδας».
Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλµένος Σύµβουλος
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Ο εντεταλµένος σύµβουλος κ. Βλάχος Ευστάθιος, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆ηµ.
Συµβούλιο:
«Επειδή υπάρχει ανάγκη εξεύρεσης κατάλληλου χώρου υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ)
της ΜΟΠΑΚ µέσα στα όρια του ∆ήµου µας. προτείνεται η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε το
ΕΜΠ το οποίο είναι εξειδικευµένο σε τέτοιου είδους έργα, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 100
του Ν. 3852/2010 «πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί.
Στο δηµοτ. προϋπολογισµό έχει προβλεφθεί εξειδικευµένη πίστωση για το συγκεκριµένο σκοπό.
Θέτω υπόψη σας το σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης ως κατωτέρω,
ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010)
Μεταξύ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ και
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Στη Λευκάδα σήµερα, ηµέρα …………../…../2015, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι :
Ο ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, πρώτος συµβαλλόµενος στο εξής καλούµενος εργοδότης, µε έδρα την πόλη
της Λευκάδας (∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Αθ. Κατωπόδη) εκπροσωπούµενος από τον ΚΩΝ/ΝΟ
Χ. ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η, ∆ήµαρχο Λευκάδας και
το ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο-Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων
Έρευνας ή για συντοµία ΕΜΠ-ΕΛΚΕ, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Πατησίων 42, Τ.Κ. :
106.82 µε ΑΦΜ: 099793475, ∆.Ο.Υ.: ∆’ ΑΘΗΝΩΝ και έχει ∆ιοικητικές Υπηρεσίες στην οδό Ηρώων
Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ.: 157.80 – ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (∆ιεύθυνση Επικοινωνίας),
δεύτερος συµβαλλόµενος, στο εξής καλούµενο «Ανάδοχος» και το οποίο εκπροσωπείται για την
υπογραφή της παρούσας σύµβασης από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονοµικού
Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης του ΕΜΠ καθ. Σπυρίδωνα Α. Μαυράκο, ο οποίος διορίστηκε
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.: 9/1 Aπόφαση του Συµβουλίου του Ιδρύµατος που δηµοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 452 (28-07-2014), την υπ’ αριθµ.: 181/2014 Πράξη Πρύτανη (Α.Π.: 16941/1-09-2014) και την
υπ’ αριθµ.: 17249 Απόφαση του Πρύτανη που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2465 (16-09-2014).»
έχοντας υπ' όψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως αυτές
έχουν τροποποιηθεί µε αυτές του άρθρου 8 του Ν. 4071/12.
2. Την ανάγκη εξεύρεσης χώρου ΧΥΤΥ εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Λευκάδας.
3. Την …………αρ. απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας.
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:
Άρθρο 1
Αντικείµενο - περιεχόµενο & σκοπός της σύµβασης
Αντικείµενο της σύµβασης είναι ο εντοπισµός και η αξιολόγηση θέσης χώρου υγειονοµικής ταφής
υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ) της Μονάδας Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης
Απορριµµάτων του ∆. Λευκάδας, εντός του ∆. Λευκάδας.
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Άρθρο 2
∆ικαιώµατα-υποχρεώσεις συµβαλλοµένων
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου µε τίτλο «Εντοπισµός και αξιολόγηση
θέσης χώρου υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ) της Μονάδας Προεπεξεργασίας,
Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης Απορριµµάτων του ∆. Λευκάδας, εντός του ∆.
Λευκάδας». Το έργο συνιστάται ειδικότερα όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι και το οποίο
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
Για την εκτέλεση του έργου αυτού ορίζεται Επιστηµονικός Υπεύθυνος ο καθηγητής της Σχολής
Χηµικών Μηχανικών κ. Λυµπεράτος Γεράσιµος, ο οποίος θα ορίσει ειδικότερα τα µέλη της
ερευνητικής οµάδας, θα συντονίσει και θα διεκπεραιώσει τις εργασίες του έργου και εν γένει θα
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επιµεληθεί την εκτέλεση του έργου σύµφωνα και µε την από 12.2.88 απόφαση της συγκλήτου
ΕΜΠ.
3.

Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος αναλαµβάνει την γενική ευθύνη για την υποβολή όλων των
εγγράφων (εκθέσεων προόδου, κ.λ.π.) εκ µέρους του δεύτερου συµβαλλόµενου ΕΜΠ προς τον
πρώτο συµβαλλόµενο ∆ήµαρχο Λευκάδας και για την γενικότερη σύνδεση µεταξύ των δύο
συµβαλλοµένων µερών. Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύµατος ο Επιστηµονικός
Υπεύθυνος αναπληρώνεται από τον καθηγητή κ. Απόστολο Βλυσίδη.

4.

Για την εκτέλεση του συµφωνουµένου έργου θα καταβληθεί από την υπογραφή της παρούσης,
αµοιβή συνολικού ύψους 20000 Ευρώ (+ΦΠΑ 23%) σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του έργου
όπως αυτός αποτυπώνεται στο Παράρτηµα Ι, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Το ανωτέρω ποσόν θα καταβληθεί σε δύο δόσεις: η πρώτη
30%, ήτοι 6000 Ευρώ (συν ΦΠΑ), εντός του πρώτου δεκαήµερου από της υπογραφής της
παρούσης, ενώ η δεύτερη δόση 70%, ήτοι 14000 Ευρώ (συν ΦΠΑ), µε το πέρας των εργασιών
και εντός δέκα ηµερών από την παράδοση και έγκριση της τελικής έκθεσης.

5. Σε περίπτωση γραπτής καταγγελίας της σύµβασης πριν από το τέλος των εργασιών (όπως
ορίζεται στο άρθρο 3, παράγραφος 3) ο εργοδότης δεν υποχρεούται σε καταβολή περαιτέρω
αµοιβής πλην των ποσών που έπρεπε να καταβάλλει µέχρι την ηµεροµηνία της καταγγελίας. Σε
περίπτωση γραπτής καταγγελίας ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται να επιστρέψει κανένα ποσό που
έχει ήδη καταβληθεί από τον εργοδότη.
6.

Οι ως άνω καταβολές θα γίνονται µε κατάθεση στο λογαριασµό 080/545098-59 της Τράπεζας
ΕΤΕ, για τον Ειδικό Λογαριασµό ΕΜΠ και για τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο: Λυµπεράτο
Γεράσιµο.

Άρθρο 3
∆ιάρκεια - Παράταση
1. Το έργο πρέπει να εκτελεστεί µέσα σε διάστηµα δύο µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της
παρούσας στο εξής καλούµενη ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών.
2. Παράταση της διάρκειας εκτέλεσης του έργου µπορεί να χορηγηθεί από τον εργοδότη µετά από
αίτηση που υποβάλλεται από τον Ανάδοχο µέσα σε διάστηµα ενός µηνός πριν από τη λήξη του
έργου. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση για το έργο που έχει εκτελεσθεί µέχρι την
υποβολή της αίτησης και να αιτιολογεί την αιτούµενη παράταση.
3. Κάθε καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου ανακοινώνεται εγκαίρως στον εργοδότη. Οι
συµβαλλόµενοι µπορούν να προβούν σε καταγγελία της σύµβασης µε προειδοποιητική
προθεσµία 2 µηνών, η οποία κοινοποιείται γραπτά µε απόδειξη παραλαβής ή συστηµένη
επιστολή προς εκάτερο των συµβαλλοµένων στις περιπτώσεις που κρίνουν ότι δεν εξυπηρετείται
κανένας περαιτέρω σκοπός µε τη συνέχιση του έργου, ιδίως για τεχνικούς λόγους ή για λόγους
µεταβολής των συνθηκών.
Άρθρο 4
Προϋπολογισµός & πόροι χρηµατοδότησης
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου της παρούσας προγραµµατικής
σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € (+ΦΠΑ 23%), ποσό το οποίο είναι εγγεγραµµένο
στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2015 στον ΚΑΕ 20-7413.002.
Άρθρο 5
Στάδια εκτέλεσης του έργου
Τα στάδια και η µεθοδολογία των εργασιών περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι.
Άρθρο 6
Επιτροπή Παρακολούθησης
Για την παρακολούθηση της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης του έργου, συνιστάται τριµελής
αποτελούµενη από έναν εκπρόσωπο του ∆ήµου και δύο εκπροσώπους του ΕΜΠ και οι οποίοι είναι
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ο ……………………………………………., (εκπρόσωπος του εργοδότη) και οι καθηγητές Γεράσιµος
Λυµπεράτος και Απόστολος Βλυσίδης (εκπρόσωποι του Αναδόχου).
Η επιτροπή θα παρακολουθεί την πρόοδο του έργου και θα διατυπώνει γραπτά τις παρατηρήσεις
της επί των εκθέσεων προόδου καθώς και επί της τελικής εκθέσεως του Αναδόχου, όπως ειδικότερα
ορίζεται στο σχετικό άρθρο (άρθρο 7).
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Άρθρο 7
Παρακολούθηση του έργου
(Εκθέσεις Προόδου - Τελική έκθεση)
Ο εργοδότης έχει δικαίωµα να παρακολουθεί την πρόοδο του έργου µε τα αρµόδια όργανά
του τα οποία θα ορίσει κατά την υπογραφή της παρούσας σύµβασης. Τα όργανα αυτά
µπορούν να αντικαθίστανται από τον εργοδότη µε έγγραφό του κοινοποιούµενο στον
Ανάδοχο µε απόδειξη παραλαβής.
Ειδικότερα, η παρακολούθηση συνίσταται στην παραλαβή και αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων που περιέχονται στις εκθέσεις προόδου οι οποίες υποβάλλονται από τον
Ανάδοχο προς τα αρµόδια όργανα του εργοδότη ανά τρίµηνο από την υπογραφή της
παρούσας και µέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
Οι ενδιάµεσες εκθέσεις προόδου και τα αποτελέσµατα που περιλαµβάνουν εξετάζονται
εµπιστευτικά, εκτός από τις εκθέσεις που έχει συµφωνηθεί να δηµοσιευθούν.
Σε διάστηµα ενός µηνός από την ολοκλήρωση, διακοπή ή λήξη του έργου, ο Ανάδοχος
υποβάλλει στα αρµόδια όργανα του εργοδότη τελική έκθεση µε τον απολογισµό του έργου.
Στην έκθεση αυτή περιλαµβάνονται στοιχεία για τα παραδοτέα αποτελέσµατα, για τις
δυνατότητες εκµετάλλευσης ή εµπορικής διάθεσης των αποτελεσµάτων και ότι άλλο κρίνεται
πρόσφορο.
Εφ' όσον δεν υποβληθούν αιτιάσεις από τα αρµόδια όργανα του εργοδότη κατά των
εκθέσεων του Αναδόχου (περιοδικές εκθέσεις τελική έκθεση) µέσα σε διάστηµα ενός µηνός
από την υποβολή τους οι εκθέσεις θεωρούνται αποδεκτές από τον εργοδότη.

Άρθρο 8
Ιδιοκτησία και εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων
Τα πνευµατικά δικαιώµατα που προκύπτουν από τα αποτελέσµατα του ερευνητικού προγράµµατος
(µερικά και ολικά) από την παρούσα σύµβαση ανήκουν στον επιστηµονικό υπεύθυνο του έργου. Η
κυριότητα των οργάνων και λοιπών εξοπλισµών που Θα αγορασθούν για τις ανάγκες του έργου,
σύµφωνα µε τον συνηµµένο προϋπολογισµό, ανήκει στον Ανάδοχο.
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων-Ρήτρες
Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να εφαρµόζουν τους όρους της παρούσας προγραµµατικής
σύµβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας προγραµµατικής σύµβασηςπου θεωρούνται όλοι σηµαντικοί- ή η παράβαση του νόµου ή της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών από ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη, δίνει το δικαίωµα στο άλλο να ζητήσει
κάθε θετική ή αποθετική ζηµία. Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης
µπορεί να επιβάλλονται µε αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης οι ακόλουθες ρήτρες:
Α) Σύσταση εφαρµογής των όρων της σύµβασης
Β) Αποζηµίωση για τη ζηµία που έχει επέλθει από τη µη εφαρµογή των όρων.
Οι συµβαλλόµενοι θα παρέχουν αµοιβαία κάθε δυνατή διευκόλυνση ή πληροφορία για την έγκαιρη
και καλή εκτέλεση του έργου. Ειδικότερες συµφωνίες µεταξύ των συµβαλλοµένων περιλαµβάνονται
σε παράρτηµα το οποίο επισυνάπτεται.
Άρθρο 10
Τροποποιήσεις - Συµπληρώσεις
Οι διατάξεις της παρούσας σύµβασης και των παραρτηµάτων της, µπορούν να τροποποιηθούν ή να
συµπληρωθούν µετά από γραπτή συµφωνία δεόντως υπογεγραµµένη από τα συµβαλλόµενα µέρη.
Άρθρο 11
'Έναρξη ισχύος συµβάσεως
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Η παρούσα σύµβαση µε τα συνηµµένα παραρτήµατα της συντάσσεται σε δύο αντίγραφα και αρχίζει
να ισχύει µετά την υπογραφή των συµβαλλοµένων µερών.
Άρθρο 12
Παραρτήµατα
Τα παραρτήµατα της παρούσας σύµβασης είναι:
Παράρτηµα Ι : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ»
Οι επί µέρους εργασίες για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου είναι:
1. Συνοπτική Περιγραφή Σχεδίου ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆. Λευκάδας – Στόχοι και
προϊόντα ΜοΠΑΚ
2. Θεσµικό πλαίσιο – Κατάταξη υπολειµµάτων µηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας στον
Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων- Προδιαγραφές υπολείµµατος µηχανικής και
βιολογικής επεξεργασίας
3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
ΜοΠΑΚ ∆. Λευκάδας
3.1.
Παραγόµενες Ποσότητες υπολειµµάτων –πρόβλεψη 10 ετίας
3.2.
Αναµενόµενη Σύσταση υπολείµµατος και πρόβλεψη 10 ετίας
3.3.
∆ιάθεση σε ΧΥΤΥ – τρόπος λειτουργίας ΧΥΤΥ και χαρακτηριστικά διάθεσης
3.4.
Εκτίµηση απαιτούµενου όγκου και έκταση ΧΥΤΥ για την 10 ετία και εκτίµηση 20
ετίας
4. ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΥΤΥ Ν. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΠΟΥ ΥΠΕ∆ΕΙΧΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Θα υποδειχθούν 4 υποψήφιες θέσεις από τον ∆ήµο Λευκάδας. Αν ο ∆ήµος το επιθυµεί,
η οµάδα έργου µπορεί να προτείνει στο ∆ήµο προς αξιολόγηση 2 επιπλέον περιοχές οι
οποίες θα συναξιολογηθούν µετά από έγγραφη σύµφωνη γνώµη του ∆ήµου.
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΧΥΤΥ
5.1.
Ιστορικά στοιχεία και αρχαιολογικοί χώροι
5.2.
Προστατευόµενες περιοχές και ειδικά Οικολογικά χαρακτηριστικά
5.3.
Χρήσεις γης
5.4.
Οικονοµικές δραστηριότητες
5.5.
Γεωλογία – Υδρολογία - Υδρογεωλογία
5.6.
Σεισµολογικά χαρακτηριστικά
5.7.
Μετεωρολογικά φαινόµενα
6. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
6.1.
Τρόπος συγκριτικής αξιολόγησης υποψηφίων θέσεων
6.2.
Κριτήρια καταλληλότητας – Προτεινόµενες ελάχιστες αποστάσεις ΧΥΤΥ από
δραστηριότητες, σηµαντικές περιοχές, µνηµεία και οικισµούς
6.3.
Κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης υποψήφιων θέσεων ΧΥΤΥ και συντελεστές
βαρύτητας
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΧΥΤΥ
7.1.
Έλεγχος κριτηρίων καταλληλότητας
7.1.1 Έλεγχος καταλληλότητας µε βάση το θεσµικό πλαίσιο
7.1.2 Έλεγχος καταλληλότητας βάσει κριτηρίων καταλληλότητας της παρούσας
µελέτης
7.2
Βαθµολογία υποψήφιων θέσεων
7.3
Αξιολόγηση της τεχνικής εφικτότητας δηµιουργίας ΧΥΤΥ στις δύο επικρατέστερες
θέσεις
8. ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΧΥΤΥ
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Για όλες τις παραπάνω προσφερόµενες υπηρεσίες του ΕΜΠ προβλέπεται µία αποζηµίωση είκοσι
χιλιάδων Ευρώ συν ΦΠΑ (20.000 ευρώ + ΦΠΑ).

Για τον ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Για το ΕΜΠ

Κων/νο Χ. ∆ρακονταείδης
∆ήµαρχος Λευκάδας

Καθ. Σπυρίδων Α. Μαυράκος
Αναπληρωτής Πρύτανη

Και Εισηγούµαι
1. Την έγκριση της σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Λευκάδας και του
ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία: « Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας
(ΕΜΠ- ΕΛΚΕ)»,
για την εκτέλεση του έργου: « Εντοπισµός και αξιολόγηση θέσης χώρου
υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ) της Μονάδας Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και
Κοµποστοποίησης Απορριµµάτων του ∆ήµου Λευκάδας», εντός του ∆ήµου Λευκάδας.
2. Τον ορισµό ενός
∆ηµοτικού Συµβούλου (µε τον αναπληρωτή του), ως µέλος της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύµβασης.»
Επίσης στο άρθρο 2, παρ. 4 να προστεθεί η φράση: «αφού θα έχει παραδοθεί τµήµα του ως
άνω έργου».
Η κα Καρφάκη Μαριάννα στη συνέχεια είπε: Να εξαντλήσουµε την πιθανότητα για την
κατεύθυνση στο ΧΥΤΥ Παλαίρου. Η µελέτη σωστά γίνεται.
Ο κ. ∆ήµαρχος στη συνέχεια πρότεινε, ως µέλη της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της
σύµβασης, τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Ευστάθιο Βλάχο µε αναπληρώτρια την δηµοτική σύµβουλο
κα Καρφάκη Μαριάννα.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι
(20) ψήφους, αποφασίζει:
1. Την έγκριση της σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Λευκάδας και του
ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία: « Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων
Έρευνας (ΕΜΠ- ΕΛΚΕ)», για την εκτέλεση του έργου: « Εντοπισµός και αξιολόγηση θέσης χώρου
υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ) της Μονάδας Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και
Κοµποστοποίησης Απορριµµάτων του ∆ήµου Λευκάδας», εντός του ∆ήµου Λευκάδας, µε τις
ανωτέρω τροποποιήσεις, ως κατωτέρω:
ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010)
Μεταξύ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ και
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Στη Λευκάδα σήµερα, ηµέρα …………../…../2015, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι :
Ο ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, πρώτος συµβαλλόµενος στο εξής καλούµενος εργοδότης, µε έδρα την πόλη
της Λευκάδας (∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Αθ. Κατωπόδη) εκπροσωπούµενος από τον ΚΩΝ/ΝΟ
Χ. ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆Η, ∆ήµαρχο Λευκάδας και
το ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο-Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων
Έρευνας ή για συντοµία ΕΜΠ-ΕΛΚΕ, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Πατησίων 42, Τ.Κ. :
106.82 µε ΑΦΜ: 099793475, ∆.Ο.Υ.: ∆’ ΑΘΗΝΩΝ και έχει ∆ιοικητικές Υπηρεσίες στην οδό Ηρώων
Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ.: 157.80 – ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (∆ιεύθυνση Επικοινωνίας),
δεύτερος συµβαλλόµενος, στο εξής καλούµενο «Ανάδοχος» και το οποίο εκπροσωπείται για την
υπογραφή της παρούσας σύµβασης από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονοµικού

6

Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης του ΕΜΠ καθ. Σπυρίδωνα Α. Μαυράκο, ο οποίος διορίστηκε
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.: 9/1 Aπόφαση του Συµβουλίου του Ιδρύµατος που δηµοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 452 (28-07-2014), την υπ’ αριθµ.: 181/2014 Πράξη Πρύτανη (Α.Π.: 16941/1-09-2014) και την
υπ’ αριθµ.: 17249 Απόφαση του Πρύτανη που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2465 (16-09-2014).»
έχοντας υπ' όψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως αυτές
έχουν τροποποιηθεί µε αυτές του άρθρου 8 του Ν. 4071/12.
2. Την ανάγκη εξεύρεσης χώρου ΧΥΤΥ εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Λευκάδας.
3. Την …………αρ. απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας.
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:
Άρθρο 1
Αντικείµενο - περιεχόµενο & σκοπός της σύµβασης
Αντικείµενο της σύµβασης είναι ο εντοπισµός και η αξιολόγηση θέσης χώρου υγειονοµικής ταφής
υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ) της Μονάδας Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης
Απορριµµάτων του ∆. Λευκάδας, εντός του ∆. Λευκάδας.
Άρθρο 2
∆ικαιώµατα-υποχρεώσεις συµβαλλοµένων
1. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου µε τίτλο «Εντοπισµός και αξιολόγηση θέσης
χώρου υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ) της Μονάδας Προεπεξεργασίας,
Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης Απορριµµάτων του ∆. Λευκάδας, εντός του ∆.
Λευκάδας». Το έργο συνιστάται ειδικότερα όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι και το οποίο
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
2. Για την εκτέλεση του έργου αυτού ορίζεται Επιστηµονικός Υπεύθυνος ο καθηγητής της Σχολής
Χηµικών Μηχανικών κ. Λυµπεράτος Γεράσιµος, ο οποίος θα ορίσει ειδικότερα τα µέλη της
ερευνητικής οµάδας, θα συντονίσει και θα διεκπεραιώσει τις εργασίες του έργου και εν γένει θα
επιµεληθεί την εκτέλεση του έργου σύµφωνα και µε την από 12.2.88 απόφαση της συγκλήτου ΕΜΠ.
3. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος αναλαµβάνει την γενική ευθύνη για την υποβολή όλων των
εγγράφων (εκθέσεων προόδου, κ.λ.π.) εκ µέρους του δεύτερου συµβαλλόµενου ΕΜΠ προς τον
πρώτο συµβαλλόµενο ∆ήµαρχο Λευκάδας και για την γενικότερη σύνδεση µεταξύ των δύο
συµβαλλοµένων µερών. Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύµατος ο Επιστηµονικός
Υπεύθυνος αναπληρώνεται από τον καθηγητή κ. Απόστολο Βλυσίδη.
4. Για την εκτέλεση του συµφωνουµένου έργου θα καταβληθεί από την υπογραφή της παρούσης,
αµοιβή συνολικού ύψους 20000 Ευρώ (+ΦΠΑ 23%) σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του έργου
όπως αυτός αποτυπώνεται στο Παράρτηµα Ι, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της παρούσας. Το ανωτέρω ποσόν θα καταβληθεί σε δύο δόσεις: η πρώτη 30%, ήτοι 6000
Ευρώ (συν ΦΠΑ), εντός του πρώτου δεκαήµερου από της υπογραφής της παρούσης, αφού θα έχει
παραδοθεί τµήµα του ως άνω έργου, ενώ η δεύτερη δόση 70%, ήτοι 14000 Ευρώ (συν ΦΠΑ), µε
το πέρας των εργασιών και εντός δέκα ηµερών από την παράδοση και έγκριση της τελικής έκθεσης.
5. Σε περίπτωση γραπτής καταγγελίας της σύµβασης πριν από το τέλος των εργασιών (όπως
ορίζεται στο άρθρο 3, παράγραφος 3) ο εργοδότης δεν υποχρεούται σε καταβολή περαιτέρω
αµοιβής πλην των ποσών που έπρεπε να καταβάλλει µέχρι την ηµεροµηνία της καταγγελίας. Σε
περίπτωση γραπτής καταγγελίας ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται να επιστρέψει κανένα ποσό που έχει
ήδη καταβληθεί από τον εργοδότη.
6. Οι ως άνω καταβολές θα γίνονται µε κατάθεση στο λογαριασµό 080/545098-59 της Τράπεζας
ΕΤΕ, για τον Ειδικό Λογαριασµό ΕΜΠ και για τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο: Λυµπεράτο Γεράσιµο.
Άρθρο 3
∆ιάρκεια - Παράταση
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1. Το έργο πρέπει να εκτελεστεί µέσα σε διάστηµα δύο µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής
της παρούσας στο εξής καλούµενη ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών.
2. Παράταση της διάρκειας εκτέλεσης του έργου µπορεί να χορηγηθεί από τον εργοδότη µετά
από αίτηση που υποβάλλεται από τον Ανάδοχο µέσα σε διάστηµα ενός µηνός πριν από τη
λήξη του έργου. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση για το έργο που έχει εκτελεσθεί
µέχρι την υποβολή της αίτησης και να αιτιολογεί την αιτούµενη παράταση.
3. Κάθε καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου ανακοινώνεται εγκαίρως στον εργοδότη. Οι
συµβαλλόµενοι µπορούν να προβούν σε καταγγελία της σύµβασης µε προειδοποιητική
προθεσµία 2 µηνών, η οποία κοινοποιείται γραπτά µε απόδειξη παραλαβής ή συστηµένη
επιστολή προς εκάτερο των συµβαλλοµένων στις περιπτώσεις που κρίνουν ότι δεν
εξυπηρετείται κανένας περαιτέρω σκοπός µε τη συνέχιση του έργου, ιδίως για τεχνικούς
λόγους ή για λόγους µεταβολής των συνθηκών.
Άρθρο 4
Προϋπολογισµός & πόροι χρηµατοδότησης
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου της παρούσας προγραµµατικής
σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € (+ΦΠΑ 23%), ποσό το οποίο είναι εγγεγραµµένο
στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2015 στον ΚΑΕ 20-7413.002.
Άρθρο 5
Στάδια εκτέλεσης του έργου
Τα στάδια και η µεθοδολογία των εργασιών περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι.
Άρθρο 6
Επιτροπή Παρακολούθησης
Για την παρακολούθηση της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης του έργου, συνιστάται τριµελή επιτροπή,
αποτελούµενη από έναν εκπρόσωπο του ∆ήµου και δύο εκπροσώπους του ΕΜΠ και οι οποίοι είναι
ο κ. Ευστάθιος Βλάχος, δηµοτικός σύµβουλος, µε αναπληρώτρια την κα Καρφάκη Μαριάννα,
δηµοτική σύµβουλο, (εκπρόσωπος του εργοδότη) και οι καθηγητές Γεράσιµος Λυµπεράτος και
Απόστολος Βλυσίδης (εκπρόσωποι του Αναδόχου).
Η επιτροπή θα παρακολουθεί την πρόοδο του έργου και θα διατυπώνει γραπτά τις παρατηρήσεις
της επί των εκθέσεων προόδου καθώς και επί της τελικής εκθέσεως του Αναδόχου, όπως ειδικότερα
ορίζεται στο σχετικό άρθρο (άρθρο 7).

1.

2.

3.
4.

5.

Άρθρο 7
Παρακολούθηση του έργου
(Εκθέσεις Προόδου - Τελική έκθεση)
Ο εργοδότης έχει δικαίωµα να παρακολουθεί την πρόοδο του έργου µε τα αρµόδια όργανά
του τα οποία θα ορίσει κατά την υπογραφή της παρούσας σύµβασης. Τα όργανα αυτά
µπορούν να αντικαθίστανται από τον εργοδότη µε έγγραφό του κοινοποιούµενο στον
Ανάδοχο µε απόδειξη παραλαβής.
Ειδικότερα, η παρακολούθηση συνίσταται στην παραλαβή και αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων που περιέχονται στις εκθέσεις προόδου οι οποίες υποβάλλονται από τον
Ανάδοχο προς τα αρµόδια όργανα του εργοδότη ανά τρίµηνο από την υπογραφή της
παρούσας και µέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
Οι ενδιάµεσες εκθέσεις προόδου και τα αποτελέσµατα που περιλαµβάνουν εξετάζονται
εµπιστευτικά, εκτός από τις εκθέσεις που έχει συµφωνηθεί να δηµοσιευθούν.
Σε διάστηµα ενός µηνός από την ολοκλήρωση, διακοπή ή λήξη του έργου, ο Ανάδοχος
υποβάλλει στα αρµόδια όργανα του εργοδότη τελική έκθεση µε τον απολογισµό του έργου.
Στην έκθεση αυτή περιλαµβάνονται στοιχεία για τα παραδοτέα αποτελέσµατα, για τις
δυνατότητες εκµετάλλευσης ή εµπορικής διάθεσης των αποτελεσµάτων και ότι άλλο κρίνεται
πρόσφορο.
Εφ' όσον δεν υποβληθούν αιτιάσεις από τα αρµόδια όργανα του εργοδότη κατά των
εκθέσεων του Αναδόχου (περιοδικές εκθέσεις τελική έκθεση) µέσα σε διάστηµα ενός µηνός
από την υποβολή τους οι εκθέσεις θεωρούνται αποδεκτές από τον εργοδότη.
Άρθρο 8
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Ιδιοκτησία και εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων
Τα πνευµατικά δικαιώµατα που προκύπτουν από τα αποτελέσµατα του ερευνητικού προγράµµατος
(µερικά και ολικά) από την παρούσα σύµβαση ανήκουν στον επιστηµονικό υπεύθυνο του έργου. Η
κυριότητα των οργάνων και λοιπών εξοπλισµών που Θα αγορασθούν για τις ανάγκες του έργου,
σύµφωνα µε τον συνηµµένο προϋπολογισµό, ανήκει στον Ανάδοχο.
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων-Ρήτρες
Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να εφαρµόζουν τους όρους της παρούσας προγραµµατικής
σύµβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας προγραµµατικής σύµβασηςπου θεωρούνται όλοι σηµαντικοί- ή η παράβαση του νόµου ή της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών από ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη, δίνει το δικαίωµα στο άλλο να ζητήσει
κάθε θετική ή αποθετική ζηµία. Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης
µπορεί να επιβάλλονται µε αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης οι ακόλουθες ρήτρες:
Α) Σύσταση εφαρµογής των όρων της σύµβασης
Β) Αποζηµίωση για τη ζηµία που έχει επέλθει από τη µη εφαρµογή των όρων.
Οι συµβαλλόµενοι θα παρέχουν αµοιβαία κάθε δυνατή διευκόλυνση ή πληροφορία για την έγκαιρη
και καλή εκτέλεση του έργου. Ειδικότερες συµφωνίες µεταξύ των συµβαλλοµένων περιλαµβάνονται
σε παράρτηµα το οποίο επισυνάπτεται.
Άρθρο 10
Τροποποιήσεις - Συµπληρώσεις
Οι διατάξεις της παρούσας σύµβασης και των παραρτηµάτων της, µπορούν να τροποποιηθούν ή να
συµπληρωθούν µετά από γραπτή συµφωνία δεόντως υπογεγραµµένη από τα συµβαλλόµενα µέρη.
Άρθρο 11
'Έναρξη ισχύος συµβάσεως
Η παρούσα σύµβαση µε τα συνηµµένα παραρτήµατα της συντάσσεται σε δύο αντίγραφα και αρχίζει
να ισχύει µετά την υπογραφή των συµβαλλοµένων µερών.
Άρθρο 12
Παραρτήµατα
Τα παραρτήµατα της παρούσας σύµβασης είναι:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Οι επί µέρους εργασίες για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου είναι:
1. Συνοπτική Περιγραφή Σχεδίου ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων ∆. Λευκάδας – Στόχοι και προϊόντα
ΜοΠΑΚ
2.Θεσµικό πλαίσιο – Κατάταξη υπολειµµάτων µηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας στον
Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων- Προδιαγραφές υπολείµµατος µηχανικής και βιολογικής
επεξεργασίας
3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΜοΠΑΚ ∆.
Λευκάδας
3.1. Παραγόµενες Ποσότητες υπολειµµάτων –πρόβλεψη 10 ετίας
3.2 Αναµενόµενη Σύσταση υπολείµµατος και πρόβλεψη 10 ετίας
3.3 ∆ιάθεση σε ΧΥΤΥ – τρόπος λειτουργίας ΧΥΤΥ και χαρακτηριστικά διάθεσης
3.4 Εκτίµηση απαιτούµενου όγκου και έκταση ΧΥΤΥ για την 10 ετία και εκτίµηση 20 ετίας
4 ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΥΤΥ Ν. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΠΟΥ ΥΠΕ∆ΕΙΧΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Θα υποδειχθούν 4 υποψήφιες θέσεις από τον ∆ήµο Λευκάδας. Αν ο ∆ήµος το επιθυµεί,
η οµάδα έργου µπορεί να προτείνει στο ∆ήµο προς αξιολόγηση 2 επιπλέον περιοχές οι
οποίες θα συναξιολογηθούν µετά από έγγραφη σύµφωνη γνώµη του ∆ήµου.
5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΧΥΤΥ
5.2 Ιστορικά στοιχεία και αρχαιολογικοί χώροι
5.3 Προστατευόµενες περιοχές και ειδικά Οικολογικά χαρακτηριστικά
5.4 Χρήσεις γης
5.5 Οικονοµικές δραστηριότητες
5.6 Γεωλογία – Υδρολογία - Υδρογεωλογία
5.7 Σεισµολογικά χαρακτηριστικά
5.8 Μετεωρολογικά φαινόµενα
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
6.2 Τρόπος συγκριτικής αξιολόγησης υποψηφίων θέσεων
6.3 Κριτήρια καταλληλότητας – Προτεινόµενες ελάχιστες αποστάσεις ΧΥΤΥ από
δραστηριότητες, σηµαντικές περιοχές, µνηµεία και οικισµούς
6.4 Κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης υποψήφιων θέσεων ΧΥΤΥ και συντελεστές
βαρύτητας
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΧΥΤΥ
7.2 Έλεγχος κριτηρίων καταλληλότητας
7.2.1 Έλεγχος καταλληλότητας µε βάση το θεσµικό πλαίσιο
7.2.2 Έλεγχος καταλληλότητας βάσει κριτηρίων καταλληλότητας της
παρούσας µελέτης
7.3 Βαθµολογία υποψήφιων θέσεων
7.4 Αξιολόγηση της τεχνικής εφικτότητας δηµιουργίας ΧΥΤΥ στις δύο επικρατέστερες
θέσεις
ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΧΥΤΥ

Για όλες τις παραπάνω προσφερόµενες υπηρεσίες του ΕΜΠ προβλέπεται µία αποζηµίωση είκοσι
χιλιάδων Ευρώ συν ΦΠΑ (20.000 ευρώ + ΦΠΑ).

Για τον ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Για το ΕΜΠ

Κων/νο Χ. ∆ρακονταείδης
∆ήµαρχος Λευκάδας

Καθ. Σπυρίδων Α. Μαυράκος
Αναπληρωτής Πρύτανη

2. Ορίζει ως µέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύµβασης, τον δηµοτικό σύµβουλο
κ. Ευστάθιο Βλάχο, µε αναπληρώτρια την δηµοτική σύµβουλο κα Καρφάκη Μαριάννα.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.141/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10

