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«Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης 3ης Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας»

Και

«ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
για την υπηρεσία

«Τελική διάθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Λευκάδας στο Χ.Υ.Τ.Α. της 3ης
Γ.Ε.Ν. Ν. Αιτωλοακαρνανίας»

ΛΕΥΚΑΔΑ 2019

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρου 100 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν 4555/2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

«Αποδοχή Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Λευκάδας και Υγειονομική Ταφή αυτών στο Χ.Υ.Τ.Α 3ης

Δ.Ε Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην θέση “Κακοπετριά” του Δ. Ακτίου - Βόνιτσας»

Στην ……………. , σήμερα την --/--/2019 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1. Του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης 3ης Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, που εδρεύει στην Πάλαιρο
του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας όπως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Κασόλα.

2. Του Δήμου Λευκάδας που εδρεύει στη Λευκάδα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο 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  Δήμων  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
Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την  υπ.  αριθμ.  ------------------------(ΦΕΚ        ) Απόφαση  του  Συντονιστή  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με θέμα: « Διαχείριση των αστικών στερεών
αποβλήτων  (ΑΣΑ)  του  Δήμου  Λευκάδας  Π.Ε.  Λευκάδας,  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων.»  (ΑΔΑ:
-----------------)

4. Την  με  αριθ.8/8-11-2019  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Αναγκαστικού  Συνδέσμου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (ΑΔΑ 66Σ4ΟΞΚΚ-1ΘΜ)

5. Την με αριθ. --/-----2019 (ΑΔΑ:---------------) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας με
θέμα  «α.  Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Λευκάδας  και  του
Αναγκαστικού  Συνδέσμου  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  3ης  Διαχειριστικής  Ενότητας  Ν.
Αιτωλ/νιας για την τελική διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Λευκάδας στο Χ.Υ.Τ.Α
3ης  Δ.Ε  Περιφερειακής  Ενότητας  Αιτωλοακαρνανίας,  στην  θέση  “Κακοπετριά”  του  Δ.  Ακτίου  -
Βόνιτσας και β. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της» 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:



ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων3ης Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας αναλαμβάνει την

Υγειονομική Ταφή  12.000 τόνων απορριμμάτων για  λογαριασμό του Δήμου Λευκάδας,  με δεδομένη την

προσωρινή  ΑΔΥΝΑΜΙΑ ταφής  αυτών  σε  αδειοδοτημένο  χώρο,  κατά  παρέκκλιση  του  ισχύοντας  ΠΕΣΔΑ

Ιονίων Νήσων και Δυτικής 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 απαιτούνται για την υγειονομική ταφή των 12.000 τόνων απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας

στο ΧΥΤΑ της 3ης Δ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στη θέση «Κακοπετριά» του Δ.

Ακτίου - Βόνιτσας.

2. Η  ανώτατη  επιτρεπόμενη  ποσότητα  των  απορριμμάτων  που  θα  διαχειριστεί  ο  Σύνδεσμος  για

λογαριασμό του Δήμου Λευκάδας, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης δεν θα ξεπεράσει τους 12.000

τόνους απορριμμάτων.

3. Η τελική διάθεση των απορριμμάτων θα γίνει με ευθύνη του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης

3ης  Δ.Ε.  Αιτωλοακαρνανίας  στον  αδειοδοτημένο  ΧΥΤΑ  της  3ης  Δ.Ε.  Περιφερειακής  Ενότητας

Αιτωλοακαρνανίας στη θέση «Κακοπετριά» του Δ. 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 .

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

1. ο Δήμος Λευκάδας αναλαμβάνει:

α.  Να μεταφέρει  τα  ημερησίως  παραγόμενα  αστικά  στερεά  απόβλητό  του  στην  υποδεικνυόμενη  στην

παρούσα, νόμιμα λειτουργούσα Εγκατάσταση Διάθεσης ΑΣΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΧΥΤΑ

Αναγκαστικού  Συνδέσμου  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  3’κ·  Δ.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 Διαχείρισης 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.

2. Ο Αναγκαστικός  Σύνδεσμος  Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων 3ης Δ.Ε.  Αιτωλοακαρνανίας

αναλαμβάνει:

α. Να αποδέχεται υποχρεωτικά τα Αστικά Στερεά Απόβλητα του Δήμου 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 Δήμος 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.

1. Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του

αντικειμένου της παρούσας σύμβασης.

2. Να εφαρμόσει τις οδηγίες του Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,

Δυτικής  Ελλάδας  &  Ιονίου  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στην  με  αρ.  πρωτ.

------------------Απόφαση (ΑΔΑ:------------------)

ΑΡΘΡΟ 3

ΧΩΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο ΧΥΤΑ της 3ης Δ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στη θέση «Κακοπετριά» του Δ. Ακτίου - 

Βόνιτσας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η δαπάνη υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ορίζεται σε 40€  /τόνο, με ΦΠΑ και θα καταβάλλεται από τον

Δήμο 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  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  3ης Δ.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

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 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 Δήμος

Λευκάδας ότι θέλει να αποστείλει στον ΧΥΤΑ , εξ αιτίας των διαμορφωμένων συνθηκών αδυναμίας ταφής ή

προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο και

πάντως για διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες .

Ο Δήμος 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 .

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 Δήμαρχο Λευκάδας

3. Τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου 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 Γ ια τον Δήμο Λευκάδας

Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Δήμαρχος

                

Αθανάσιος Κασόλας                                                              Χαράλαμπος Καλός


