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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 282
Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης : «Σταθμός
Μεταφόρτωσης και Προσωρινής Αποθήκευσης Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών -Μονάδα
Κομποστοποίησης Κλαδεμάτων, Εφαρμογή Δράσεων Χωριστής Συλλογής Αστικών Στερεών
Αποβλήτων των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου - Χολαργού»
Πρακτικό της με αριθ. 13/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 12ης
του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2016.
Στο Χολαργό σήμερα, 25.10.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 25522/21.10.2016, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση
29 και ονομαστικά οι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Αγλαΐα Σουρανή

Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας

Νικόλαος Κουτάκης
Περικλής Ζήκας
Ελένη Γεωργακοπούλου
Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος
Νικόλαος Στάππας
Χριστίνα Πολυκαλά

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δήμητρα Ρουφογάλη
Γεώργιος Ρεμούνδος

Νικόλαος Αποστολόπουλος

Γεώργιος Ανυφαντής

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού
κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα, αντίστοιχα και παραβρέθηκε η Αντιπρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Παπάγου κα Μαγδαληνή Πάλλη.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος
κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κο Ηλία Αποστολόπουλο, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι :
Προτείνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης, του άρθρου 100 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α) μεταξύ του
Δήμου Παπάγου - Χολαργού και των Δήμων Αγίας Παρασκευής και Δήμο Ζωγράφου, για την υποβολή κοινής
πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 14.6ι.26-27.1 του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 : «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)» του
ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, για την Πράξη : «Σταθμός Μεταφόρτωσης και Προσωρινής Αποθήκευσης Αποβλήτων
και Ανακυκλώσιμων Υλικών - Μονάδα Κομποστοποίησης Κλαδεμάτων, Εφαρμογή Δράσεων Χωριστής Συλλογής
Αστικών Στερεών Αποβλήτων των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου - Χολαργού» καθώς και
για την κατασκευή και λειτουργία της εν λόγω μονάδας.
Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης είναι :


η από κοινού υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 14.6ι.26-27.1 του ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 : «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)» του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, για την Πράξη : «Σταθμός
Μεταφόρτωσης και Προσωρινής Αποθήκευσης Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών - Μονάδα
Κομποστοποίησης Κλαδεμάτων, Εφαρμογή Δράσεων Χωριστής Συλλογής Αστικών Στερεών Αποβλήτων
των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου - Χολαργού»,



κατασκευή της εν λόγω μονάδας,



η λειτουργία της εν λόγω μονάδας.

Στο κείμενο της προγραμματικής σύμβασης, θα οριστεί αναλυτικά το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός
και το περιεχόμενο των υπηρεσιών που αφορά, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων καθώς
και η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει, το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης : «Σταθμός
Μεταφόρτωσης και Προσωρινής Αποθήκευσης Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών - Μονάδα
Κομποστοποίησης Κλαδεμάτων, Εφαρμογή Δράσεων Χωριστής Συλλογής Αστικών Στερεών Αποβλήτων των
Δήμων Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου - Χολαργού» με σκοπό :
 την από κοινού υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 14.6ι.26-27.1 του
άξονα προτεραιότητας 14 : «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)» του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, για την Πράξη :
«Σταθμός Μεταφόρτωσης και Προσωρινής Αποθήκευσης Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Μονάδα Κομποστοποίησης Κλαδεμάτων, Εφαρμογή Δράσεων Χωριστής Συλλογής Αστικών Στερεών
Αποβλήτων των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου - Χολαργού»


την κατασκευή της εν λόγω μονάδας



την λειτουργία της εν λόγω μονάδας

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας, Ιωάννης Κεχρής.
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Δημήτριος Τούτουζας.

Ακολουθεί το ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010
Μεταξύ
Του Δήμου
Αγίας Παρασκευής, του Δήμου Ζωγράφου και του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,
για την υλοποίηση της Πράξης :

«ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΜΟΝΑΔΑ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ »

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 14.6ι.26-27.1 του Άξονα Προτεραιότητας 14 : «Διατήρηση και
Προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Ταμεία
Συνοχής)» του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

Αθήνα, Οκτώβριος 2016
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΜΟΝΑΔΑ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Στην Αθήνα, σήμερα …/…/2016 ημέρα …………………, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων οι
οποίοι αποκαλούνται συνολικά ως «φορείς-εταίροι» :
1. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής που εδρεύει στη ……………………………. και εκπροσωπείται κατά νόμο
από τον …………………………….., …(ιδιότητα)………., σύμφωνα με την απόφαση του
……………………………… με αριθμό ……../201.., η οποία εκδόθηκε με την αυξημένη πλειοψηφία που
προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (1ος συμβαλλόμενος)
2. Ο Δήμος Ζωγράφου που εδρεύει στη ……………………………. και εκπροσωπείται κατά νόμο από τον
……………………………..,
…(ιδιότητα)……….,
σύμφωνα
με
την
απόφαση
του
……………………………… με αριθμό ……../201.., η οποία εκδόθηκε με την αυξημένη πλειοψηφία που
προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (2ος συμβαλλόμενος)
3. Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού, που εδρεύει στην …………………………… και εκπροσωπείται κατά το
νόμο από τον …………(ονοματεπώνυμο)………………………, ……(ιδιότητα)………., σύμφωνα με την
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου…………………… με αριθμό ……/201…, η οποία εκδόθηκε με την
αυξημένη πλειοψηφία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (3ος συμβαλλόμενος - Δικαιούχος
του έργου).
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1.

Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),

2.

Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού,

3.

Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014),

4. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C (2014) 10160 final / 18-12-2014 (CCI 2014GR16M1OP001)

που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020,
5.

Τη με αρ. πρωτ. 81986 / ΕΥΘΥ 712 / 31-07-2015 (ΦΕΚ 1822 / Β / 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»,

6. Την από 03-07-2015 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και

Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο
της εξειδίκευσης του ΕΠ («Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Ε.Π – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020»), ο
προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η
μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων, όπως αυτά περιγράφονται και εξειδικεύονται στο
συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση έγγραφο,
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7.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αρ. 173729/12-12-2014 για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 - 2020 (ΑΔΑ: 6ΨΣΗ0-ΑΨ9),

8. Την Υπουργική Απόφαση με αρ. οικ.3848/2015 για την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις

του Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στις Ειδικές Υπηρεσίες
Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΦΕΚ Β’805/6-5-2015),
9. Τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος» (Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει,
10. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3164/2003 «Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και

παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
11. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Αριθ. Η.Π. 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών

αποβλήτων» Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (Β΄ 1909), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
12. Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ Α’24). Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ

- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
13. Την Π.Υ.Σ. 49/2015 (ΦΕΚ174/2015) «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

(Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με
την 51373/4684/ 25−11−2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015»,
14. Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής,
15. Τα Τοπικά σχέδια Διαχείρισης των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου, Παπάγου - Χολαργού.
16. Την Πρόσκληση την Πρόσκληση 14.6ι.26-27.1 με Α.Π. 5101/28-04-2016 που αφορά στη χρηματοδότηση

«Δράσεων για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» που εντάσσονται στον Α.Π. 14 του ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής,
17. Την αριθ. ………………… με ΑΔΑ …………………… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Αγίας Παρασκευής, με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, η
σκοπιμότητα αυτής, και εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της,
18. Την αριθ. ………………… με ΑΔΑ …………………… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Ζωγράφου, με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, η σκοπιμότητα
αυτής, και εξουσιοδοτείται η Δήμαρχος για την υπογραφή της,
19. Την αριθ. ………………… με ΑΔΑ: …………………. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου

- Χολαργού, με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, η σκοπιμότητα
αυτής, και εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή της.
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα :

ΑΔΑ: 7Ω1ΛΩΞ1-ΟΤΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει:
















Προοίμιο - Γενική Περιγραφή
Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης
Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης
Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων
Οικονομικό Αντικείμενο
Διάρκεια Ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
Αντισυμβατική Συμπεριφορά - Συνέπειες
Ευθύνη Φορέων
Εκπροσώπηση
Επίλυση Διαφορών
Μεταφορά / Απασχόληση Προσωπικού - Χρήση Υποδομών
Ειδικοί Όροι
Τελικές Διατάξεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.1 Πρόσκληση για την υποβολή Προτάσεων στο ΕΠ. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 -2020
Η εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φακέλου της Πρότασης
Χρηματοδότησης που υποβάλλουν από κοινού οι Δήμοι Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου Χολαργού, στη Πρόσκληση 14.6ι.26-27.1 με Α.Π. 5101/28-04-2016, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών
Ε.Π. ΕΤΠΑ και το Τ.Σ., που αφορά στη χρηματοδότηση «Δράσεων για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών
Αποβλήτων» και εντάσσονται στον Α.Π. 14 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι :

Η από κοινού υποβολή πρότασης χρηματοδότησης των Δήμων Παπάγου - Χολαργού, Ζωγράφου και
Αγίας Παρασκευής στην Πρόσκληση 14.6ι.26-27.1 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 για την πράξη «Σταθμός
Μεταφόρτωσης και Προσωρινής Αποθήκευσης Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών - Μονάδα
Κομποστοποίησης Κλαδεμάτων, Εφαρμογή Δράσεων Χωριστής Συλλογής Αστικών στερών Αποβλήτων
των Δήμων, Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου - Χολαργού».

Η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση σταθμού Μεταφόρτωσης και Προσωρινής Αποθήκευσης
Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών - Μονάδα Κομποστοποίησης Κλαδεμάτων,

Η Εφαρμογή Νέων Ρευμάτων Χωριστής Συλλογής Αστικών Στερεών Αποβλήτων στους Δήμους
Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου - Χολαργού.
Έμμεσα η παρούσα Προγραμματική συμβάλλει στην εφαρμογή τόσο των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης
Απορριμμάτων που εκπονήθηκαν από τους Δήμους κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. πρ. οικ.72648/07-04-2015
Επιστολής της Περιφέρειας Αττικής (Γραφείο Περιφερειάρχη), όσο και στη διαδικασία υλοποίησης του νέου
συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική και του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης
Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ).

ΑΔΑ: 7Ω1ΛΩΞ1-ΟΤΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ειδικότερα, η Παρούσα Προγραμματική Σύμβαση εντάσσεται στη νέα πολιτική διαχείρισης αποβλήτων που
διαγράφεται τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο και έχει ως κύριο στόχο η διαχείριση του
μεγαλύτερου μέρους των αποβλήτων να γίνεται στο επίπεδο του Δήμου (ή μιας διαδημοτικής συνεργασίας),
αποκεντρωμένα, με συνέπεια τη δραστική μείωση των αποβλήτων που παραμένουν σε σύμμεικτη μορφή και
οδηγούνται σε επεξεργασία και σε τελική διάθεση.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης της βέλτιστης μεθόδου διαχείρισης των αποβλήτων, οι Δήμοι Παπάγου - Χολαργού,
Ζωγράφου και Αγίας Παρασκευής προωθούν τη Διαδημοτική συνεργασία για τη κατασκευή και λειτουργία ενός
Σταθμού Μεταφόρτωσης και Προσωρινής Αποθήκευσης Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών καθώς και
μιας Μονάδας Κομποστοποίησης Κλαδεμάτων σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, όπου
υφίσταται νομοθετημένη αντίστοιχη χρήση (ν.3164/03 και ΠΔ 187Δ/16.6.2011). Με σκοπό την αντιμετώπιση,
συνεργατικά, ομοειδών προβλημάτων και προσκλήσεων, τη δημιουργία κοινών λύσεων, τη βέλτιστη
αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και μέσων, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, οι Δήμοι Αγίας Παρασκευής,
Ζωγράφου και Παπάγου - Χολαργού, σχεδιάζουν να υποβάλλουν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 14.6ι.26-27.1 του
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 : «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)» ΤΟΥ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 κοινή πρόταση για :
 την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Σταθμού Μεταφόρτωσης και Προσωρινής Αποθήκευσης
Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών - Μονάδας Κομποστοποίησης Κλαδεμάτων των Δήμων Αγίας
Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου - Χολαργού καθώς, και
 την εφαρμογή δράσεων χωριστής συλλογής αστικών στερεών αποβλήτων (οικιακή κομποστοποίηση
βιοαποβλήτων, ΔσΠ βιοαποβλήτων κλπ).
Με την κοινή πρόταση διασφαλίζεται η μέγιστη εξοικονόμηση πόρων, προωθούνται λύσεις επιστημονικά και
πρακτικά εφαρμόσιμες και ενδεδειγμένες, χαμηλού κόστους, ενώ μειώνονται οι κίνδυνοι μη βιωσιμότητας του
έργου. Το προτεινόμενο έργο λαμβάνει υπόψη του το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, τον υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ
Αττικής, το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Αποβλήτων ενώ
ταυτόχρονα συνεκτιμά όλες τις θεσμικές εξελίξεις σε επίπεδο ευρωπαϊκό και εθνικό, όπως η Ευρωπαϊκή
Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία.
Κύριος του Έργου είναι ο ΕΔΣΝΑ, ο οποίος με την υπ’ αρ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Απόφαση της Εκτελεστικής του Επιτροπής
προχώρησε στην εκχώρηση των σχετικών αρμοδιοτήτων στους φορείς της Παρούσας Διαδημοτικής
Συνεργασίας.
Δικαιούχος του Έργου (Κύριος Δικαιούχος) σε ότι αφορά τη μελέτη και κατασκευή του Σταθμού
Μεταφόρτωσης και Προσωρινής Αποθήκευσης Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών - Μονάδας
Κομποστοποίησης Κλαδεμάτων των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου - Χολαργού (ΜΟΝΑΔΑ)
είναι ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού, ο οποίος προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υποβολή της
πρότασης χρηματοδότησης εκ μέρους των 3 Δήμων και λαμβάνει την ενίσχυση για την υλοποίηση του έργου.
Φορέας Λειτουργίας του έργου «Σταθμού Μεταφόρτωσης και Προσωρινής Αποθήκευσης Αποβλήτων και
Ανακυκλώσιμων Υλικών - Μονάδας Κομποστοποίησης Κλαδεμάτων των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου
και Παπάγου - Χολαργού» είναι η σύμπραξη των τριών συμβαλλόμενων Δήμων, όπως αυτή ορίζεται στην
παρούσα προγραμματική σύμβαση και θα καθοριστεί λειτουργικά, οργανωτικά και διοικητικά μεταγενέστερα
της έγκρισης της Πράξης βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.
Δικαιούχοι και Διαχειριστές των επιμέρους Δράσεων εφαρμογής δράσεων χωριστής συλλογής ΑΣΑ είναι
αντιστοίχως οι Δήμοι Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου - Χολαργού.
ΑΡΘΡΟ 4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1. Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η κατασκευή, λειτουργία,
συντήρηση και εφαρμογή της Πράξης «Σταθμός Μεταφόρτωσης και Προσωρινής Αποθήκευσης
Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών - Μονάδα Κομποστοποίησης Κλαδεμάτων, Εφαρμογή Δράσεων

ΑΔΑ: 7Ω1ΛΩΞ1-ΟΤΣ
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Χωριστής Συλλογής Αστικών στερών Αποβλήτων των Δήμων, Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου και
Παπάγου - Χολαργού».
4.2. Η Μονάδα αφορά στα εξής επιμέρους έργα :
Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), αφορά στην εγκατάσταση και προμήθεια όλου του
απαιτούμενου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη θέση σε λειτουργία ενός σταθμού όπου το
σύνολο του φορτίου των απορριμματοφόρων μεταφορτώνεται σε μεγάλα containers τα οποία ρυμουλκούνται
ή/και φορτώνονται σε μεγάλα φορτηγά οχήματα. Η χρήση ΣΜΑ συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό του
κόστους μεταφοράς των απορριμμάτων, συντήρησης των οχημάτων, τη μείωση της κυκλοφοριακής και
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης κλπ.
Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης για τα ανακυκλώσιμα απόβλητα (ΣΜΑΥ ή εναλλακτικά Πράσινο Σημείο) αφορά
στην εγκατάσταση και προμήθεια όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη
θέση σε λειτουργία ενός τέτοιου σημείου. Το σύνολο των προϊόντων και υλικών που θα παραδίδονται στον
ΣΜΑΥ, που προβλέπεται να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει, αναφέρονται στα επιμέρους Τοπικά Σχέδια
Διαχείρισης Απορριμμάτων των Φορέων - εταίρων.
Εγκατάσταση Κομποστοποίησης Πράσινων Αποβλήτων. Σε πολλές χώρες τα πράσινα απορρίμματα
συλλέγονται χωριστά, είτε σε εθελοντική είτε σε υποχρεωτική βάση, ως πρακτική ελαχιστοποίησης της
ποσότητας των οργανικών αποβλήτων που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ. Σε κάποια προγράμματα συλλογής που
βασίζονται στην εθελοντική συμμετοχή, ο πολίτης μεταφέρει με δικά του μέσα τα κηπευτικά απορρίμματα σε
οργανωμένα κέντρα ανακύκλωσης. Σε άλλα προγράμματα, τα οποία αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό, η
συλλογή και αποκομιδή γίνονται από τον Δήμο (με ή χωρίς πρόσθετη χρέωση), χωριστά από τα υπόλοιπα
Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) με στόχο την κομποστοποίηση τους σε κατάλληλες μονάδες.
Η προβλεπόμενη μέθοδος κομποστοποίησης των πράσινων αποβλήτων συνίσταται στην επιλογή ανοικτού
τύπου εγκατάστασης με αναστρεφόμενους σωρούς (σειράδια) σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους (μη
διαπερατό δάπεδο, π.χ. με στρώση ασφάλτου και κατάλληλες κλίσεις για τη συγκέντρωση των στραγγιδίων). Η
εγκατάσταση θα αποτελείται από τους εξής διακριτούς οργανικούς χώρους :


Είσοδο εγκατάστασης – Ζύγιση εισερχόμενου φορτίου (κοινή με το ΣΜΑ).



Χώρο υποδοχής και προεπεξεργασίας εισερχόμενου φορτίου.



Χώρος Κομποστοποίησης.



Χώρος ραφιναρίσματος.



Χώρος αποθήκευσης του ραφιναρισμένου προϊόντος.



Χώρο προσωρινής αποθήκευσης υπολειμμάτων/ προσμίξεων και ακατάλληλων υλικών (κοινός με το
ΣΜΑΥ, τα υπολείμματα προωθούνται στο ΣΜΑ για κατάλληλη διάθεση).

Η Μονάδα θα αναπτυχθεί στο χώρο του πρώην εργοταξίου της «Αττικό Μετρό» / ΑΛΦΑ Μπετόν, που
εντοπίζεται στα διοικητικά όρια του Καλλικρατικού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, Ν-ΝΑ της Λεωφόρου Αλίμου
Κατεχάκη και πλησίον της Περιφερειακής Υμηττού. Ο χώρος αυτός είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Παπάγου Χολαργού, εμβαδού 14.986,13τμ και περιλαμβάνει εγκαταστάσεις (κτίρια) συνολικού εμβαδού 712,24τμ, ενώ
διαθέτει νομοθετημένη αντίστοιχη χρήση που επιτρέπει τη ανάπτυξη της μονάδας (ν.3164/03 και ΠΔ
187Δ/16.6.2011).
4.3. Οι Δράσεις Χωριστής Συλλογής ΑΣΑ
Κάθε Δήμος θα προσδιορίσει, θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει αυτόνομα τις δράσεις χωριστής συλλογής
αστικών στερεών αποβλήτων (οικιακή κομποστοποίηση βιοαποβλήτων, ΔσΠ βιοαποβλήτων κλπ), σύμφωνα με
το Τοπικό του Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων.

ΑΔΑ: 7Ω1ΛΩΞ1-ΟΤΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΘΡΟ 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι Φορείς-Εταίροι αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα :
5.1.Ο Φορέας Α, Δήμος Παπάγου - Χολαργού :












Να διαθέσει τον χώρο, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 4 της παρούσης ,
Να ενεργεί ως κύριος Δικαιούχος της Πράξης «Σταθμού Μεταφόρτωσης και Προσωρινής
Αποθήκευσης Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων υλικών - Μονάδα Κομποστοποίησης κλαδεμάτων των
Δήμων Αγίας Παρασκευής, , Ζωγράφου και Παπάγου - Χολαργού» όσον αφορά στο Υποέργο της
Μονάδας (μελέτες ωρίμανσης και κατασκευή) και στο Υποέργο της Ανάπτυξης Νέων Ρευμάτων
Χωριστής Συλλογής ΑΣΑ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού,
Να συντονίζει την «Επιστημονική Ομάδα» που συγκροτείται από τους επικεφαλείς των Φορέων
Α, Β και Γ,
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 ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα
με το άρθρο 8 της παρούσας,
Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα
προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης της Πράξης,
Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών σχετικής ειδικότητας και να διαθέσει προσωπικό
για την υλοποίηση της Πράξης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας ,
Να παραχωρεί μηχανήματα, εξοπλισμό και μέσα για τις ανάγκες της Πράξης,
Να είναι δικαιούχος και διαχειριστής της εφαρμογής Δράσεων χωριστής συλλογής ΑΣΑ που
αναπτύσσονται στα όριά του.

5.2. Ο Φορέας Β, Δήμος Ζωγράφου αναλαμβάνει :







Να ενεργεί ως Δικαιούχος και διαχειριστής της εφαρμογής Δράσεων χωριστής συλλογής ΑΣΑ
που αναπτύσσονται στα όριά του,
Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα
με το άρθρο 8 της παρούσας,
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 παραχωρεί τη χρήση μηχανημάτων και μέσων για τις ανάγκες λειτουργίας της Μονάδας
Να παραχωρεί προσωπικό και μέσα για τη λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας.

5.3 Ο Φορέας Γ, Δήμος Αγίας Παρασκευής αναλαμβάνει :







Να ενεργεί ως Δικαιούχος και διαχειριστής της εφαρμογής Δράσεων χωριστής συλλογής ΑΣΑ που
αναπτύσσονται στα όριά του,
Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα
με το άρθρο 8 της παρούσας,
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 παραχωρεί τη χρήση μηχανημάτων και μέσων για τις ανάγκες λειτουργίας της Μονάδας ,
Να παραχωρεί προσωπικό και μέσα για τη λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας .

ΑΔΑ: 7Ω1ΛΩΞ1-ΟΤΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΘΡΟ 6
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Κόστος Επένδυσης : Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ΧΧΧΧΧ € (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ). Η χρηματοδότηση της Πράξης πραγματοποιείται από το Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΡΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα από
τον Άξονα Προτεραιότητας 14.
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με
τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, εφόσον
τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της Πράξης.
Δράσεις

ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Δράσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΔΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ και
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΜΑ και ΠΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗ ΠΗΓΗ ΑΣΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Οι προμήθειες κινητού εξοπλισμού που θα εγκριθούν και θα αποκτηθούν από την Χρηματοδότηση της Πράξης
και είναι συναρτώμενες με την λειτουργία της Μονάδας θα ανήκουν και στους τρεις Δήμους και θα εξυπηρετούν
κατά αποκλειστικότητα την κοινή λειτουργικότητα της Μονάδας.
ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Κ.Λ.) : Το Συνολικό Κόστος λειτουργίας της Μονάδας περιλαμβάνει το Κόστος
προσωπικού που οι δήμοι παραχωρούν στην Μονάδα πλεόν τα κόστη λειτουργίας (οργανισμοί κοινής
ωφελείας, καύσιμα, συντήρηση εξοπλισμού, αναλώσιμα, υπηρεσίες τρίτων προς τη μονάδα) Ο ενδεικτικός
προϋπολογισμός της λειτουργίας και συντήρησης της Μονάδας ανέρχεται στο ποσό των χχχχχ ετησίως.
ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ : Θεσπίζεται Ετήσιο Τέλος Χρήσης ύψους 5% επί του ετήσιου κόστους λειτουργίας των
εγκαταστάσεων.
Έκαστος των Δήμων Αγίας Παρασκευής και Ζωγράφου οφείλει να καταβάλει αυτοτελώς το Τέλος Χρήσης στο
Δήμο Παπάγου - Χολαργού σε ιδιοκτησία του οποίου διενεργείται η μεταφόρτωση και η κομποστοποίηση. Ως
χρόνος έναρξης για τον υπολογισμό του Τέλους Χρήσης κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος λειτουργίας ορίζεται
η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης ή έστω μέρους της εγκατάστασης (πχ μονάδα
κομποστοποίησης) και το τέλος καταβάλλεται εντός εύλογου χρόνου από τη λήξη του ημερολογιακού έτους.
Για το 2ο και τα υπόλοιπα έτη ισχύος της παρούσης, το Τέλος Χρήσης υπολογίζεται σε ετήσια βάση (1/1 – 31/12)
και επίσης καταβάλλεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη λήξη του ημερολογιακού έτους.

ΑΔΑ: 7Ω1ΛΩΞ1-ΟΤΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Λειτουργικές Δαπάνες Μονάδας : Οι δαπάνες λειτουργίας της Μονάδας (ενδεικτικώς αναφερόμενες : αμοιβές
προσωπικού, ασφάλιση, δαπάνες επισκευών και συντήρησης, αναλωσίμων, ενέργειας, υδροδότησης, καυσίμων
κ.λπ.) θα βαρύνουν αποκλειστικά τους Φορείς.
Σε περίπτωση εσόδων από την οικονομική και εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων που θα προκύψουν
στην Μονάδα (ανακύκλωση υλικών επαναχρησιμοποίηση υλικών, κομπόστ κλπ.), αυτά θα καλύψουν μέρος
των συνολικών εξόδων λειτουργίας πλην του ΣΜΑ.
Οι δαπάνες λειτουργίας του ΣΜΑ θα καλυφτούν από τους φορείς αναλογικά, με βάση τις ποσότητες που
εισέρχονται ανά Φορέα στην σχετική εγκατάσταση προς μεταφορά (κόστος ανά τόνο =συνολικό κόστος
λειτουργίας ΣΜΑ +μεταφοράς απορριμμάτων / εισερχόμενες ποσότητες) .
Οι ανωτέρω τιμές θα καθοριστούν στο πλαίσιο των ενεργειών ωρίμανσης του έργου από τις σχετικές
τεχνικές μελέτες χωροθέτησης, κατασκευής και λειτουργίας της Μονάδας, καθώς και τη μελέτη
Οικονομικής Βιωσιμότητας (Κόστους - Οφέλους, Καθαρών Εσόδων).
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η παρούσα σύμβαση έχει ισχύ για είκοσι επτά (27) έτη, εκ των οποίων κατά προσέγγιση τα δύο (2) έτη θα
αφορούν την κατασκευή και λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης και Προσωρινής Αποθήκευσης
Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων υλικών - Μονάδα Κομποστοποίησης κλαδεμάτων, και τα είκοσι πέντε (25) έτη
τη λειτουργία, στην οποία περιλαμβάνεται και η δοκιμαστική λειτουργία, η οποία δεν θα είναι μεγαλύτερη των
δυο ετών.
2. Αναφορικά με τις δράσεις χωριστής συλλογής απόβλητων από το κάθε ένα εκ των συμβαλλόμενων Δήμων
στις όποιες είναι δικαιούχος και διαχειριστής δεν υφίσταται χρονική δέσμευση.
3. Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιτίας δικαστικών εμπλοκών καθυστερήσει κατασκευή, τα
συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης τόσο, ώστε η διάρκεια της
λειτουργίας να ανέρχεται πάντοτε στα 25 έτη.
4. Κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκπαίδευση του
προσωπικού της Δ/νσης Καθαριότητας των Φορέων.
5. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
και εφ’ όσον παραταθεί η υλοποίηση της πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ»
2014-2020.
6. Δυο έτη πριν από την λήξη της παρούσας ο κάθε συμβαλλόμενος Δήμος οφείλει να ενημερώσει τους
υπολοίπους αν δεν επιθυμεί την Ανανέωση - Παράταση της Σύμβασης για μια επιπλέον χρονική περίοδο 10ετών
από τη λήξη της ισχύουσας με τους ίδιους όρους. Σε περίπτωση που δεν προβεί στην ενημέρωση η σύμβαση
παρατείνεται αυτομάτως.
ΑΡΘΡΟ 8
«ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ»
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
8.1. Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.
2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης».
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :




έναν (1) εκπρόσωπο του ΦΟΡΕΑ Α, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον
αναπληρωτή του
έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Β με τον αναπληρωτή του, και
έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Γ με τον αναπληρωτή του.

ΑΔΑ: 7Ω1ΛΩΞ1-ΟΤΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Οι εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων μερών, πρέπει να προέρχονται κατά προτίμηση από αντίστοιχες
οργανικές μονάδες των φορέων τους, που έχουν αρμοδιότητα σχετική με το φυσικό αντικείμενο του
Έργου (σημ.: και εφόσον είναι δυνατό να κατέχουν θέσεις ευθύνης στις Μονάδες αυτές).
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και η Επιτροπή συγκροτείται με την έκδοση σχετικής απόφασης από
τον Φορέα Α, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη της παροχής της αναγκαίας γραμματειακής, τεχνικής και
τεχνολογικής υποστήριξης στην Επιτροπή.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης μπορεί να συνεδριάζει στην Έδρα οποιουδήποτε Φορέα / Εταίρου
της παρούσης.
8.2. 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 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό
της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της
εγκαίρως εγγράφως με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (φαξ, e-mail, ταχυδρομείο κλπ).
Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα
ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της.

8.3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης υποστηρίζεται από το εξειδικευμένο προσωπικό των Φορέων
που έχει την ολοκληρωμένη γνώση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης. Το εξειδικευμένο αυτό
προσωπικό αποτελεί την «Επιστημονική Ομάδα», η οποία, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των
ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση της Πράξης, αλλά δεν έχει
δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Επιστημονικής Ομάδας δεν
είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
8.4. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει 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 υπογρα φούν.
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 τους συμβαλλόμενους φορείς.
Οι συμβαλλόμενοι φορείς διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην Επιτροπή.
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής,
καθορίζονται με αποφάσεις της.
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα
συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει
κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
Ο κάθε συμβαλλόμενος οφείλει να τηρεί τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις προκειμένου οι
πράξεις να διατηρούν το δικαίωμα της συνεισφοράς των Ταμείων.

ΑΔΑ: 7Ω1ΛΩΞ1-ΟΤΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
α) Για πράξεις επένδυσης σε υποδομή ‘η παραγωγική επένδυση, εντός πέν τε (5) ετών από την τελική
πληρωμή ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων να μην
επέλθει 1)παυση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής του
προγράμματος 2)ουσιαστικη μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους η την εφαρμογή των
όρων που θα μπορούσαν να υπονομευόσουν τους αρχικούς στόχους.
β) Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π (ή’
εναλλακτικά τον ΕΦΔ, ή καθοριζονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πράξη.
Αν ο συμβαλλόμενος αποχωρήσει ή με την αντισυμβατική του συμπεριφορά καταστεί αίτιος απένταξης
του έργου ή καταλογισμού προστίμων τότε είναι υπόλογος για όλο το απενταχθεν ποσό ή όποιο ποσό
καταλογιστεί σε βάρος της σύμπραξης.
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΩΝ
Ο συμβαλλόμενοι φορείς ευθύνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης
για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Έναντι των τρίτων κάθε συμβαλλόμενος Φορέας
ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τους υπόλοιπους Φορείς.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Α εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τους ΦΟΡΕΙΣ Β και Γ έναντι των τρίτων κατά την
ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της άσκησης της αρμοδιότητας ως δικαιούχος της Πράξης.
ΑΡΘΡΟ 12
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και 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 της έδρας του ΦΟΡΕΑ Α.
ΑΡΘΡΟ 13
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της Πράξης της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των
συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή :
α) η απασχόληση προσωπικού των φορέων στην Μονάδα αποκλειστικά για τις ανάγκες του
συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των
συμβαλλόμενων φορέων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων των
συμβαλλόμενων Φορέων για τις ανάγκες της Πράξης, θα πραγματοποιείται με κάποια ελάφρυνση του
εν λόγω φορέα με σκοπό τη δίκαιη αντιμετώπισή του έναντι των υπολοίπων.
ΑΡΘΡΟ 14
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
14.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στους Φορείς Β και Γ η υποκατάστασή τους από τρίτους για
την υλοποίηση της ΠΡΑΞΗΣ. Αν χωρέσει υποκατάσταση, τότε οι Φορείς Β και Γ ευθύνονται για κάθε
πταίσμα του τρίτου έναντι του ΦΟΡΕΑ Α, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του
Φορέα Β ή του Φορέα Γ.
14.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα που θα συνταχθούν από τους Φορείς στο πλαίσιο
υλοποίησης της ΠΡΑΞΗΣ θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του αντίστοιχου Φορέα, ο οποίος έχει το
δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα.
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14.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση
αυτής, οι Φορείς (και οι προστεθέντες του) αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσουν σε
τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του των λοιπών φορέων, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες
που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση της ΠΡΑΞΗΣ και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 15
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 καθυστέ ρηση 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.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των
οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε
συμβαλλόμενος από ένα και το τέταρτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.
ΥΜΕΠΕΡΡΑ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
1. Για τον Δήμο Παπάγου Χολαργού (Φορέας Α)
Ο Δήμαρχος

2. Για το Δήμο Ζωγράφου, (Φορέας Β)
Η Δήμαρχος ………………………….

3. Για το Δήμο Αγίας Παρασκευής (Φορέας Γ)
Ο Δήμαρχος ………………………….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
2001

Παραγωγή απόβλητων ανά δήμο το έτος 2014
Ποσότητες (t)
2014

Σύμμεικτα
δήμων

Υπόλειμ
μα ΚΔΑΥ

Σύνολο
εισερχομέ
νων σε
ΟΕΔΑ
Φυλής

Ανακυκλ
ώσιμα
μπλε
κάδου

Σύνολο
(ταφή +
ανακύκλωση)

Προς
ΕΜΑΚ
πράσινα
χωρίς
χρέωση

Σύνολο

Αγ.
Παρασκευής

59.704

21.422

1.637

23.059

Ζωγράφου

71.026

22.696

1.453

24.149

Παπάγου Χολαργού

44.539

18.320

1.054

19.374

1.001

20.375

14,5

20.390

175.269

62.438

4.144

66.582

2.845

69.427

16

69.443

ΣΥΝΟΛΟ

1844

24.903

1,2

24.149

24.904
24.149

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 282/2016.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Δημήτριος Τούτουζας

Τα Μέλη
Χ. Παρίση, Π. Δεμέστιχας, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Μ.
Χατζής, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Α. Σουρανή, Α. Βαλυράκης, Γ. Αρβανίτη, Γ. Τσουροπλής, Μ. Δημητριάδου, Β.
Μπουφούνου, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Κ.-Π. Τίγκας, Ν. Κουτάκης, Π. Ζήκας, Ε.
Γεωργακοπούλου, Ι. Κεχρής, Α. Φασούλη, Χ. Κουγιουμτζόπουλος, Ν. Στάππας, Χ. Πολυκαλά.

