
για την για την 

«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
ΔΗΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑΔΗΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ  

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΧΥΤ 3ΗΣΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΧΥΤ 3ΗΣ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»,

[Λευκάδα, 04/07/2017]
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ΧΥΤΑ Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

ΧΥΤΥ Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων
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Βόνιτσα,  όπως εκπροσωπείται  νόμιμα από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου 

κ.  Κατσαμπίρη  Γεώργιο  και  ο  οποίος  θα  αποκαλείται  στο  εξής  χάριν 

συντομίας ως «Κύριος και Φορέας Λειτουργίας του Έργου 2» του ΧΥΤ 

3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας,

3. Του  Δήμου  Λευκάδας που  εδρεύει  στη  Λευκάδα,  όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα  από  τον  Δήμαρχο  κ.  Δρακονταειδή  Κώστα,  και  ο  οποίος  θα 

αποκαλείται  εφεξής  στην  παρούσα  χάριν  συντομίας  «Φορέας 

Λειτουργίας του Έργου 1»,

4. Του  Δήμου  Ακτίου  –  Βόνιτσας,   όπως  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον 

Δήμαρχο  κ.  Αποστολάκη  Γεώργιο -  Θεόδωρο,  και  ο  οποίος  θα 

αποκαλείται  εφεξής  στην  παρούσα  χάριν  συντομίας  «Φορέας  Τεχνικής 

Υποστήριξης του Έργου 2».

Έχοντας  υπόψη  την  κείμενη  Εθνική  και  Κοινοτική  Νομοθεσία  και  ειδικότερα  τις 

παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
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εξειδίκευση  της  υπ'αριθμ.  113944/1944/1997  ΚΥΑ  με  θέμα:  "Εθνικός 

Σχεδιασμός  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  (Γενικές  κατευθύνσεις  της 

πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων) (Β΄ 1016/1997)"

10. Την Κ.Υ.Α. 114218/97 (ΦΕΚ 1016 Β) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών 

και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»

11. Την  εγκύκλιο  ΥΠΕΚΑ  υπ’  αριθμ.  Οικ.  129043/4345/8–7–2011  με  θέμα: 

«Εφαρμογή  νομοθεσίας  για  τη  διαχείριση  μη  επικίνδυνων  στερεών 

αποβλήτων»

12. Την απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό κριτηρίων και 

διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής 

σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ (ΕΕ L  

11/16.1.2003/σελ. 27)

13. Το  αριθμ.  πρωτ.  3896/1828,  23.05.2016  έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελ/νήσου – Δυτ. Ελλάδας – Ιονίου (Γενική Δ/νση Χωροταξικής & 

Περιβαλλοντικής  Πολιτικής,  Δ/νση  Περιβάλλοντος  &  Χωρικού  Σχεδιασμού 

Ιονίου,  Τμήμα  Περιβ/κού  &  Χωρικού  Σχεδιασμού  Ιονίου)  εγκρίθηκαν  οι 

Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου: «Μονάδα Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης 

και  Κομποστοποίησης  (ΜοΠΑΚ)  Απορριμμάτων  Δήμου  Λευκάδας»  (ΑΔΑ 

6Π90ΟΡ1Φ-07Γ).

Προγραμματική Σύμβαση Ν.3852/10 Σελ. 4/25



18. Την  υπ’  αριθμ.  απόφαση  ……………  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου 

Ακτίου  –  Βόνιτσας,  με  την  οποία  εγκρίθηκαν  οι  όροι  της  παρούσας  και 

εξουσιοδοτήθηκε ο νόμιμος εκπρόσωπός της για την υπογραφή της.

19. την  από  14.02.2014  Προγραμματική  Σύμβαση  μεταξύ  του  Συνδέσμου 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λευκάδας και του Δήμου Λευκάδας 

για  την  υλοποίηση  του  έργου  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΧΩΡΟΥ  ΚΑΙ  ΥΠΟΔΟΜΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Δ.  ΛΕΥΚΑΔΑΣ,  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ,  ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  & 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  (ΜΟΠΑΚ)  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  Δ.  ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΠΑΚ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΜΟΠΑΚ,  ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΠΑΚ»

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Προγραμματική Σύμβαση Ν.3852/10 Σελ. 5/25



Στο αντικείμενο του ανωτέρω Έργου συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η κατασκευή, 

η  συντήρηση  και  η  λειτουργία  της  Μονάδας  Προεπεξεργασίας,  Ανακύκλωσης  και 

Κομποστοποίησης (Έργο 1), η οποία, εκτιμάται ότι θα έχει ετήσια δυναμικότητα περίπου 

30.000 τόνων/έτος αστικών απορριμμάτων. Πιο συγκεκριμένα το Έργο 1 περιλαμβάνει 

την κατασκευή και λειτουργία της ΜοΠΑΚ, για την ανάκτηση ανακυκλωσίμων, εκτροπή 

των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων από την ταφή και παραγωγή κομπόστ και 

εδαφοβελτιωτικού.  

Το  Έργο  1  θα  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).     

Ο Κύριος και Φορέας Λειτουργίας του Έργου 2 λειτουργεί την Α’ Φάση του Χ.Υ.Τ. 3ης 

Γ.Ε. Ν. Αιτωλοακαρνανίας (Χ.Υ.Τ. Παλαίρου).  Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι στόχοι 

της παρούσης προγραμματικής σύμβασης, να επεκταθεί  (υλοποίηση τμήματος της Β’ 

Φάσης)  και  συγχρόνως  να  αναβαθμιστούν  οι  λειτουργίες  του  Χ.Υ.Τ,  έχουν 

προγραμματιστεί όλες οι απαραίτητες εργασίες επέκτασης και αναβάθμισης του Χ.Υ.Τ., 

Προγραμματική Σύμβαση Ν.3852/10 Σελ. 6/25



στον  κατασκευασμένο  και  ήδη εν  λειτουργία  ΧΥΤ 3ης  ΔΕ του Ν.  Αιτωλοακαρνανίας 

(Έργο 2). 

4. Το επικαιροποιημένο ΠεΣΔΑ Ιονίων Νήσων προβλέπει:

«Η  Μ.Ε.Α.  Λευκάδας  θα  διαχειρίζεται  το  σύνολο  των  υπολειμματικών  σύμμεικτων  

απορριμμάτων  της  Δ.Ε.  Λευκάδας  και  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  υπ'αριθμ.  

3986/1828/23-05-2016 Απόφασης του Γ.Γ.  Αποκεντρωμένης Διοίκησης πελ/σου,  Δυτ.  

Ελλάδας  &  Ιονίου  “Έγκριση  Περιβαλλοντικών  Όρων  του  έργου  'Μονάδα  

Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΜοΠΑΚ) Απορριμμάτων Δήμου  

Λευκάδας'” (ΑΔΑ: 6Π90ΟΡ1Φ-07Γ). Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας των  

υπολειμματικών σύμμεικτων απορριμμάτων και από όμορους Δήμους εκτός Περιφέρειας  

Ιονίων Νήσων εφόσον έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες εγκρίσεις.»

5. Το επικαιροποιημένο ΠεΣΔΑ Δυτ. Ελλάδος προβλέπει:

«Μονάδα Επεξεργασίας Σύμμεικτων (Υπολειμματικών) ΑΣΑ στο Δήμο Αγρινίου (ΜΕΑ1)  

που θα εξυπηρετεί και τον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας.  *Ειδικότερα για τη ΜΕΑ 1 Αιτωλ/νίας  

διευκρινίζεται  πως  είναι  επιτρεπτό  το  ενδεχόμενο  να  μην  υποδέχεται  απόβλητα  του  

Δήμου  Ακτίου-Βόνιτσας,  στην  περίπτωση  που  κατόπιν  έγκρισης  διαπεριφερειακού  
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δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου 2,

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.  

Συγκεκριμένα,  ο  Κύριος  του Έργου 1  (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.)  δε  διαθέτει  ούτε  το  κατάλληλο 

τεχνικό προσωπικό, ούτε τις υποδομές ώστε να υλοποιήσει την παρούσα σύνθετη 

Πράξη  της    «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΤΕΡΕΩΝ«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΤΕΡΕΩΝ  

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΣΤΗΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΣΤΗ  

ΜΟΝΑΔΑ  ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΜΟΝΑΔΑ  ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΔΗΜΟΥ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΚΑΙ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΤΑΦΗ  ΤΟΥ  ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ  ΣΤΟΝΔΗΜΟΥ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΚΑΙ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΤΑΦΗ  ΤΟΥ  ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ  ΣΤΟΝ  

ΧΥΤ 3ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»ΧΥΤ 3ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ». Η έως σήμερα 

εξυπηρέτηση  του  ανωτέρω  ΣΥΔΙΣΑ  γίνεται  από  τους  οικείους  Δήμους  με 

διοικητικούς  υπαλλήλους  με  παράλληλα  καθήκοντα,  ενώ  ο  Δήμος  Λευκάδας 

διαθέτει πλήρη διοικητική και τεχνική επάρκεια. 
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Αντικείμενο  της  παρούσας  Προγραμματικής  Σύμβασης  αποτελεί  η  υλοποίηση 

«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ,  ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ  ΚΑΙ  ΑΚΤΙΟΥ  -  ΒΟΝΙΤΣΑΣ  ΣΤΗ  ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΚΑΙ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΤΑΦΗ  ΤΟΥ  ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ  ΣΤΟΝ  ΧΥΤ  3ΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ».

  

Ρητά  συμφωνείται  από όλα τα  συμβαλλόμενα μέρη ότι  προσβλέπουν σε  διαρκή 

διαδημοτική  συνεργασία  και  συνδιαχείριση  των  στερεών  αποβλήτων  τους  με 

μελλοντικό στόχο τη δημιουργία κοινού διαδημοτικού και διαπεριφερειακού φορέα 

διαχείρισης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων - ταφής υπολειμμάτων. 

Ειδικότερα,  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  Διαδημοτικής  Συνεργασίας  και  για  τους 

σκοπούς  της  παρούσας  σύμβασης,  ο  Κύριος  του  Έργου  1  αναθέτει  στον  Φορέα 

Λειτουργίας του Έργου 1 να λειτουργήσει ως ο αρμόδιος Δημόσιος Φορέας του Έργου 

1 και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:

1.        Δήμος Λευκάδας  :
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- Τεχνική  και  Επιστημονική  Υποστήριξη   για  την  υλοποίηση  της 

Διαδημοτικής Συνεργασίας.

3. Κύριος  και  Προϊσταμένη  Αρχή  του  Έργου  2  ορίζεται  ο  Αναγκαστικός 

Σύνδεσμός Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νιας. 

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. Ο Κύριος του Έργου 1 αναλαμβάνει:

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας 

σύμβασης,  δηλαδή  στην  επεξεργασία  των  αστικών  αποβλήτων  των  Δήμων 

Λευκάδας, Μεγανησίου και Ακτίου – Βόνιτσας στις εγκαταστάσεις του Έργου 1, 
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την υλοποίηση και  λειτουργία του Έργου 1 της ΜοΠΑΚ και  της Διαδημοτικής 

Συνεργασίας.

2.2. Ο Φορέας Λειτουργίας του Έργου 1 αναλαμβάνει:

    Να λειτουργεί το Έργο 1, σύμφωνα με την εν ισχύει ΑΕΠΟ.

    Να δέχεται τα αστικά απόβλητα των Δήμων Μεγανησίου και Ακτίου – Βόνιτσας 

προς επεξεργασία στις εγκαταστάσεις του Έργου 1, ομού με τα αστικά απόβλητα 

του Δήμου Λευκάδας καθ’ όλη της διάρκεια λειτουργίας του Έργου 1.

    Να μεταφέρει με ίδια μέσα το υπόλειμμα επεξεργασίας στις εγκαταστάσεις του 

Έργου 2.

    Να μεριμνήσει για τη μεταφορά και διάθεση του παραγόμενου  compost από τη 

Μονάδα Κομποστοποίησης του Έργου 1.

    Να  μεριμνήσει  για  τη  διάθεση  των  ανακτώμενων  ανακυκλώσιμων  υλικών, 

σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο. 

    Να ενεργεί ως Δημόσιος Φορέας και Αναθέτουσα Αρχή για την λειτουργία του 

Έργου 1. 

    Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
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    Να  εξετάζει  και  να  εγκρίνει  τις  προτεινόμενες  από  τον  Ανάδοχο  λειτουργίας 

μεταβολές των προδιαγραφών της Αναθέτουσας Αρχής.  

    Να  παρακολουθεί  την  τήρηση  του  συστήματος  διασφάλισης  ποιότητας  του 

Αναδόχου Λειτουργίας του Έργου 1.

    Να  παρακολουθεί  την  τήρηση  των  κανόνων  ασφάλειας  και  υγιεινής  των 

εργαζομένων  και  της  τήρησης  όλων  των  περιβαλλοντικών  απαιτήσεων  του 

Έργου 1.

    Να επιθεωρεί την κατάσταση και την πρόοδο των εργασιών και να ελέγχει  τη 

συμμόρφωση του Αναδόχου Λειτουργίας του Έργου 1 με τις υποχρεώσεις του, 

που απορρέουν από τη σχετική Σύμβαση και τις προδιαγραφές της αναθέτουσας 

αρχής.

    Να παρακολουθεί κατά την περίοδο λειτουργίας, όλες τις απαιτούμενες δοκιμές - 

ελέγχους των εγκαταστάσεων από πλευράς Αναδόχου Λειτουργίας του Έργου 1.  

    Να εντοπίζει έγκαιρα θέματα που οδηγούν σε διαφορές, αθέτηση υποχρεώσεων 

Δημοσίου, καθυστερήσεις από κινδύνους που έχει αναλάβει το Δημόσιο.

    Να  παρακολουθεί,  υπολογίζει  και  διευθετεί  τις  πληρωμές  του  Αναδόχου 

Λειτουργίας του Έργου 1 κατά τα οριζόμενα στη σχετική Σύμβαση. 

    Να  ελέγχει  και  να  παρακολουθεί  την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  του 

Αναδόχου  Λειτουργίας  του  Έργου  1 όσον  αφορά  στη  συντήρηση  των 
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παρούσης.

    Να διενεργεί τους διαγωνισμούς και  να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις για τη 

λειτουργία του  Έργου 2, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

    Να λειτουργεί το Έργο 2.

    Να τηρεί και να συμμορφώνεται με όλες τις απορρέουσες από τις Συμβάσεις με 

τους Αναδόχους λειτουργίας, υποχρεώσεις ως Αναθέτουσα Αρχή του Έργου 2. 

    Να  ελέγχει  τη  λειτουργία  του  Έργου  2  βάσει  των  σχετικών  συμβάσεων  και 

αδειοδοτήσεων.

    Να  ενεργεί  ως  Δικαιούχος  για  την  λειτουργία  του  Έργου  2,  όπως  αυτά 

περιγράφονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας σύμβασης.

    Να  εξετάζει  και  να  εγκρίνει  τις  προτεινόμενες  από  τον  Ανάδοχο  λειτουργίας 

μεταβολές των προδιαγραφών της Αναθέτουσας Αρχής.  

    Να  παρακολουθεί  την  τήρηση  του  συστήματος  διασφάλισης  ποιότητας  του 

Αναδόχου Λειτουργίας του Έργου 2.

    Να  παρακολουθεί  την  τήρηση  των  κανόνων  ασφάλειας  και  υγιεινής  των 

εργαζομένων  και  της  τήρησης  όλων  των  περιβαλλοντικών  απαιτήσεων  του 

Έργου 2.

Προγραμματική Σύμβαση Ν.3852/10 Σελ. 13/25



παρέχονται σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση, τις προδιαγραφές και το σχέδιο 

παροχής υπηρεσιών.

    Να δέχεται το υπόλειμμα της επεξεργασίας του Έργου 1 προς υγειονομική ταφή 

στις εγκαταστάσεις του Έργου 2.

    Να  παρακολουθεί  όλες  τις  διαδικασίες  που  αφορούν  στην  υλοποίηση  του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της παρούσης

    Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

    Να προβαίνει στην βεβαίωση και είσπραξη των τελών που θα συμφωνηθούν από 

τους συνεργαζόμενους Δήμους (Λευκάδας, Μεγανησίου και Ακτίου – Βόνιτσας) 

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 για τη λειτουργία του Έργου 2 

και την εφαρμογή της παρούσης.  

2.4 Ο Φορέας Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου 2 αναλαμβάνει: 

    Να  συνεργαστεί  με  τον  Κύριο  και  Φορέα  Λειτουργίας  του  Έργου  2,  για  την 

υλοποίηση της παρούσης.
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2.5 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται ότι όταν το νομικό πλαίσιο το επιτρέψει θα 

συμμετάσχουν από κοινού για τη δημιουργία κοινού διαδημοτικού και διαπεριφερειακού 

φορέα υλοποίησης και λειτουργίας έργων (ο οποίος κοινός φορέας θα είναι αρμόδιος για 

όλο  τα  στάδια  -μελέτες,  χρηματοδότηση,  αδειοδότηση,  δημοπράτηση  κλπ.),  που  θα 

αφορούν  είτε  στην  επεξεργασία  των  στερεών  τους  αποβλήτων  είτε  στην  ταφή  των 

αντιστοίχων υπολειμμάτων τους.    

ΆΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  για  την  υλοποίηση  της  παρούσης  Σύμβασης  που 

περιλαμβάνει: (α) λειτουργία του Έργου 1 (ΜοΠΑΚ) συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης 

του  compost και  των  ανακυκλώσιμων υλικών,  (β)  λειτουργία  του  Έργου  2  (ΧΥΤ 3ης 

Δ.Ε.Ν.  Αιτωλ/νίας)  θα  οριστικοποιηθεί  κατά  τη  διαγωνιστική  διαδικασία  επιλογής 

Αναδόχου  Λειτουργίας  των  Έργων  1  και  2  που  θα  γίνει  με  βάση  την  «πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά».

Τα  συμβαλλόμενα  μέρη  δεσμεύονται  ότι  το  τελικό  έλλειμα  προϋπολογισμού  για  τη 

λειτουργία που εμφανίζουν οι ως άνω δραστηριότητες και συγκεκριμένα: α) η λειτουργία 

του Έργου 1, β) η λειτουργία του Έργου 2 και γ) η μεταφορά των υπολειμμάτων από τη 
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ΑΡΘΡΟ 5

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ

Η Σύμβαση για τη Λειτουργία του Έργου 1 θα καταρτισθεί μεταξύ του Φορέα Λειτουργίας 

του Έργου 1 και του Αναδόχου Λειτουργίας.  Στη σύμβαση αυτή θα περιγράφονται με 

λεπτομέρεια  ο  ρόλος,  οι  αρμοδιότητες,  οι  υποχρεώσεις  και  τα  δικαιώματα  εκάστου 

συμβαλλόμενου  μέρους.  Ο  Φορέας  Λειτουργίας  του  Έργου  1  θα  ασκεί,  δια  των 

αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, όλες τις αρμοδιότητες της Αναθέτουσας 

Αρχής.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό Λειτουργίας του Έργου κλπ, τα 

τιμολόγια,  τα παραστατικά και  τα απαιτούμενα φορολογικά στοιχεία,  όπως τιμολόγια, 

δελτία αποστολής και λοιπά παραστατικά, θα εκδίδονται υπέρ του Φορέα Λειτουργίας 

του Έργου 1. Αντίγραφα όλων των παραστατικών και των χρηματικών ενταλμάτων που 

θα εκδίδονται από τον Φορέα Λειτουργίας του Έργου 1, θα παραδίδονται στον Κύριο του 

Έργου 1, προκειμένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές.

Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται από το  Κύριο και  Φορέα Λειτουργίας του 

Έργου 1.
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επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Λευκάδα.

Η  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  αποτελείται  από  έναν  εκπρόσωπο  και  τον 

αναπληρωτή του που θα ορίσει κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Πρόεδρος της Επιτροπής 

ορίζεται ο εκπρόσωπος του Κυρίου του Έργου 1 κ.  ......................................  με τον 

αναπληρωτή του το μέλος του Δ.Σ  κ. .......................................

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της παρούσας,  οι  συμβαλλόμενοι 

φορείς  ορίζουν  τα  μέλη  της  Κοινής  Επιτροπής  Παρακολούθησης.  Η  ψήφος  του 

προέδρου σε περίπτωση ισοψηφίας μετράει διπλά. 

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  προγραμματικής 

σύμβασης, 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 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. 
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Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν 

το  ζητήσει  εγγράφως  ένα  από  τα  μέλη  της  εντός  7  ημερών,  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  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  Κοινής 

Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της. 

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Φορέας Λειτουργίας του Έργου 1 εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του 

Έργου 1 έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της 

μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΡΗΤΡΕΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Όλοι οι όροι της παρούσης προγραμματικής σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 

Τα  συμβαλλόμενα  μέρη  έχουν  αμοιβαία  υποχρέωση  να  καταβάλλουν  κάθε  δυνατή 

προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να μεριμνούν 

για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να προκύπτουν μεταξύ 

τους από την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 
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Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των 

συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:

Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου και Φορέα Λειτουργίας του Έργου 2 στον 

Φορέα Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου 2 αποκλειστικά για τις ανάγκες του Έργου 2 

και  της  παρούσης  προγραμματικής  σύμβασης.  Το  προσωπικό  αυτό  ορίζεται  με 

απόφαση  του  αρμοδίου  οργάνου  του  Κυρίου  και  Φορέα  Λειτουργιάς  του  Έργου  2 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του 

Κυρίου και Φορέα Λειτουργίας του Έργου 2 στον Φορέα  Τεχνικής Υποστήριξης  του 

Έργου  2 για  τις  ανάγκες  λειτουργίας  καθώς  και  τις  εν  γένει  ανάγκες  καθώς  και 

αντίστροφα η παραχώρηση  της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 

μέσων  του  Φορέα  Τεχνικής  Υποστήριξης  του  Έργου  2 στον  Κύριο  και  Φορέα 

Λειτουργίας του Έργου 2 για τις ανάγκες λειτουργίας καθώς και τις εν γένει ανάγκες του 

Έργου 2. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1 Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά. 
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Έργου  2  ευθύνεται  για  κάθε  πταίσμα  του  τρίτου  έναντι  του  Κυρίου  και  Φορέα 

Λειτουργίας του Έργου 2. 

11.2 Πνευματικά δικαιώματα.  Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) στο 

πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει  ο 

Φορέας Λειτουργίας του Έργου 1 και στο πλαίσιο λειτουργίας του Έργου 1 θα ανήκουν 

στην  ιδιοκτησία  του  Κυρίου  του  Έργου  1,  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  1  ή  αλλιώς  κατά  την  καθ’  οιονδήποτε  τρόπο  λήξη  ή  λύση  της 

Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον 

Κύριο του Έργου 1 χωρίς την καταβολή αμοιβής. 

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας 

Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει  ο Φορέας Τεχνικής Υποστήριξης του 

Έργου 2  και  στο  πλαίσιο λειτουργίας  του Έργου 2  θα  ανήκουν στην  ιδιοκτησία  του 

Κυρίου  και  Φορέα  Λειτουργίας  του  Έργου  2,  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 
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λειτουργία του Έργου 2 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 . Περαιτέρω 

δεν  συνιστά  αναγνώριση  δικαιωμάτων  στα  συμβαλλόμενα  μέρη πέραν  των  όσων 

προβλέπονται στην προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 

απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η  παρούσα και  υπογράφεται  σε τρία  πρωτότυπα, 

έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα. 
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Αποστολάκης Γεώργιος –Θεόδωρος Κατσαμπίρης Γεώργιος
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Δήμος Ακτίου - Βόνιτσας

6. Φυσικό Αντικείμενο

Αντικείμενο  της  παρούσης  αποτελεί  η   «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΔΗΜΩΝ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ,  ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ  ΚΑΙ  ΑΚΤΙΟΥ  -  ΒΟΝΙΤΣΑΣ  ΣΤΗ  ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΧΥΤ 3ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ». 

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνεται:

(α) η επεξεργασία των διαλεγμένων στην πηγή υλικών (υλικά κίτρινου / μπλε / καφέ κάδου) καθώς 

και των υπολειμματικών στερεών αποβλήτων (υλικά γκρι  / πράσινου κάδου) των Δήμων Λευκάδας, 

Μεγανησίου και Ακτίου - Βόνιτσας στη ΜΟΠΑΚ, 

(β) η διάθεση των ανακτούμενων ανακυκλωσίμων σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, 

(γ) ταφή του υπολείμματος της ΜΟΠΑΚ στον ΧΥΤ 3ης ΔΕ του Ν. Αιτωλοακαρνανίας.  

(δ) Η διάθεση του compost 

Ειδικότερα:

 Στη Μονάδα Προεπεξεργασίας θα οδηγούνται:  (α) τα υπολειμματικά απορρίμματα, δηλαδή τα  

υλικά  των  πράσινων  και  γκρι  κάδων,  μετά  από  τη  Διαλογή  στην  Πηγή  (ΔσΠ),  όπου  θα  

διαχωρίζονται από τα ανακυκλώσιμα υλικά και από τα καθαρά βιοαπόβλητα,  (β) τα υλικά των 

κίτρινων και  μπλε κάδων, μετά από τη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ),  όπου θα διαχωρίζονται  τα  

ανακυκλώσιμα υλικά.
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