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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της με αριθ. 7 /2020 Έκτακτης - δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 192

Θέμα: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και του Δήμου Χαϊδαρίου, με αντικείμενο τη
χρήση του ΣΜΑ Σχιστού, με ισχύ 3 (τρία) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της.
Σήμερα την 29η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη με ώρα έναρξης στις
13:00 και ώρα λήξης στις 15:00, συνήλθε σε έκτακτη - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,
ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 19979/27-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και
εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα
«Κλεισθένης Ι» β) την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης
αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, το άρθρο 3 της
ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ.
Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των
συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α.
αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’
1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] την 18318/13.03.2020 [με θέμα:
«Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά
το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»] του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών
συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα οκτώ (8) μέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)
Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)
Θεόδωρος Σπηλιόπουλος (τακτικό μέλος)

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας [σε σύνολο (9) μελών συμμετείχαν
(8) μέλη] ενημέρωσε τα μέλη ότι, η με αριθμ.: 19979/27-10-2020 πρόσκληση εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, ως κατεπείγουσα, καθώς κρίνεται απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί των
συγκεκριμένων θεµάτων της Η.Δ. για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και κάλεσε τα μέλη να
αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το κατεπείγον συζήτησης των θεµάτων για την εύρυθµη
λειτουργία του ∆ήµου και στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε τα μέλη για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κατόπιν της
υπ΄αριθμ. πρωτ.: 19990/27-10-2020 εισήγησης της Διεύθυνσης Προστασίας & Ελέγχου Περιβάλλοντος, προτείνοντας
την έγκρισή της, όπως παρακάτω:
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με την αριθμ. 391/2020 απόφασή της, εγκρίνει την σύναψη σύμβασης
συνεργασίας με το Δήμο Χαϊδαρίου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης στο ΣΜΑ Σχιστού ,
σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο συνημμένο Σχέδιο Σύμβασης.
Επισημαίνεται: ότι η υπάρχουσα προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου Χαϊδαρίου λήγει την
30/10/2020, ως εκ τούτου σημειώνεται ότι, αναγνωρίζονται οι οφειλές του Δήμου μας προς τον ΕΔΣΝΑ που αφορούν
σε ήδη παρασχεθείσες υπηρεσίες μεταφόρτωσης από 31.10.2020 και ως την ημέρα υπογραφής της νέας Σύμβασης, τις
οποίες ο Δήμος θα καταβάλει δι΄ εκχωρήσεως των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 9 του Ν.3854/2010.
Με τα δεδομένα αυτά, προτείνεται η έγκριση σύναψης και υπογραφής του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Ειδικού
Διαβαθμιδικού Σύνδεσμου Νομού Αττικής και του Δήμου Χαϊδαρίου, τριετής διάρκειας, άρχουσα από την
ημερομηνία υπογραφής της, για την παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης στο ΣΜΑ Σχιστού, σύμφωνα με τους όρους
που αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο Σχέδιο.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την αριθμ. 391/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΣΝΑ συνοδευόμενη από το Σχέδιο της
Σύμβασης
-την εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας & Ελέγχου Περιβάλλοντος,
-τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 και ισχύει
και κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων: ο Πρόεδρος κ. Αργυρόπουλος και οι κ.κ.
δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά μέλη) Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα, Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος
Καρατζαφέρης , Δήμητρα Δούμουρα & Θεόδωρος Σπηλιόπουλος, ψήφισαν υπέρ του θέματος. Ο δημοτικός σύμβουλος
(τακτικό μέλος ) κ. Απόστολος Θεοφίλης, ψήφισε λευκό.
Επί συμμετεχόντων (8) μελών, σε σύνολο (8) ψηφισάντων [(7) ψήφισαν υπέρ (1) ψήφισε λευκό]η Οικονομική Επιτροπή
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της 3ετούς σύμβασης συνεργασίας, μεταξύ ΕΔΣΝΑ και του
Δήμου μας, για την παροχή υπηρεσιών χρήσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), για την
εξυπηρέτηση των δρομολογίων των κλειστού τύπου απορριμματοφόρων του Δήμου μας, ήτοι: τη μεταφόρτωση και
μεταφορά στις εγκαταστάσεις διάθεσης ή και επεξεργασίας του ΕΔΣΝΑ στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής των οικιακών
τύπου απορριμμάτων του Δήμου μας, για τρία έτη. Επίσης σημειώνεται ότι αναγνωρίζονται οι οφειλές του Δήμου
μας προς τον ΕΔΣΝΑ που αφορούν σε ήδη παρασχεθείσες υπηρεσίες μεταφόρτωσης από 31.10.2020 και ως την
ημέρα υπογραφής της νέας Σύμβασης, τις οποίες ο Δήμος θα καταβάλει δι΄ εκχωρήσεως των ανταποδοτικών τελών
καθαριότητας και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 του Ν.3854/2010.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Χαϊδαρίου κ. Ε. Ντηνιακό για την υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας, η οποία έχει
ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΣΝΑ – ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
Στην Αθήνα σήμερα ../0./2020 και στην έδρα του ΕΔΣΝΑ, οδός Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90 οι παρακάτω
συμβαλλόμενοι:

1. Ο ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Άντερσεν 6 και
Μωραϊτη 90, νόμιμα εκπροσωπούμενος από κ. Βασίλη Κόκκαλη Πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ.
2. Ο Δήμος Χαϊδαρίου, Ο.Τ.Α. α' βαθμού, που εδρεύει στην………………., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, από τον
Δήμαρχο κο…………………., με ΑΦΜ ……….……, ΔΟΥ …………,
Έχοντες υπ’ όψιν:
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1. Τις διατάξεις του Ν 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος»
2. Τις διατάξεις του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
3. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης»
4. Τις διατάξεις του Ν 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ −
Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
5. Τις διατάξεις του Ν 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
6. Τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων
7. Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής
8. Τις υπ’ αριθμ. οικ.142447/18-11-2005, οικ.199957/8-06-2011 & Φ 6933/2224/14 ΑΕΠΟ του ΣΜΑ Σχιστού.
συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:
Προοίμιο
Ο ΕΔΣΝΑ ως αρμόδιος φορέας μεταφόρτωσης, επεξεργασίας και διάθεσης των στερεών αποβλήτων της 1ης
Διαχειριστικής Ενότητας, που περιλαμβάνει όλη την ηπειρωτική Αττική και τα νησιά Αίγινα και Σαλαμίνα, έχων την
ιδιοκτησία και την ευθύνη λειτουργίας του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού και
λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τη διαρκή ανάγκη των ΟΤΑ-χρηστών του ΣΜΑ Σχιστού για ενιαία και ολοκληρωμένη
εξυπηρέτηση του στόλου των κλειστών απορριμματοφόρων οχημάτων των ΟΤΑ και προκειμένου να ενισχυθεί η
προσπάθεια για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων του Ν. Αττικής, υλοποιεί πρόγραμμα
παροχής υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς των οικιακού τύπου απορριμμάτων –μεταφερόμενων με τα
κλειστού τύπου απορριμματοφόρα των ΟΤΑ - μελών του .

Ο Δήμος Χαϊδαρίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του στον τομέα του περιβάλλοντος για την αποκομιδή και
διαχείριση των αποβλήτων εφαρμόζει πρόγραμμα διακεκριμένης συλλογής των οικιακού τύπου απορριμμάτων με
κλειστού τύπου απορριμματoφόρα του Δήμου. Τα συλλεγόμενα οικιακού τύπου απορρίμματα πριν μεταφερθούν
για τελική διάθεση στο ΧΥΤΑ, προσκομίζονται κατ' αρχήν στο ΣΜΑ Σχιστού.

Η Σύμβαση αυτή υπογράφεται μετά την λήψη των κάτωθι Αποφάσεων:

α) της με αριθμό ………... Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου
β) της υπ’ αρ. 391/2020 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ
με τις οποίες απεφασίσθη η σύναψή της και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν 3463/2006 και 3852/2010.
Εν όψει των ανωτέρω, με την υπογραφή της παρούσης, τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν ως στόχο την παροχή των
υπηρεσιών χρήσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού για την εξυπηρέτηση των
δρομολογίων των κλειστού τύπου απορριμματοφόρων του Δήμου , ήτοι την μεταφόρτωση και μεταφορά στις
εγκαταστάσεις διάθεσης ή και επεξεργασίας του ΕΔΣΝΑ στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής των οικιακού τύπου
απορριμμάτων του Δήμου , όπως ορίζεται παρακάτω.
Άρθρο 1°
Αντικείμενο - Σκοπός της σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών και οι σχετικοί όροι
προκειμένου για την παροχή υπηρεσιών χρήσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού για
την εξυπηρέτηση των δρομολογίων των κλειστού τύπου απορριμματοφόρων του Δήμου και τη μεταφόρτωση των
οικιακού τύπου απορριμμάτων που παράγονται στην περιοχή του Δήμου και συλλέγονται από το πρόγραμμα
αποκομιδής του Δήμου και τη μεταφορά αυτών στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής.
Καθίσταται σαφές ότι στο ΣΜΑ Σχιστού γίνονται δεκτοί μόνο οι τύποι απορριμμάτων που προσδιορίζονται
επακριβώς στον Πίνακα 1 της υπ’ αριθμ. 46933/14 ΚΥΑ, η οποία διέπει την λειτουργία του ΣΜΑ. Η απόπειρα
απόρριψης φορτίων με απόβλητα που δεν περιλαμβάνονται στον ως άνω Πίνακα συνεπάγεται χρηματικό
πρόστιμο με απόφαση της Ε.Ε.
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Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η συμβολή, των εδώ συμβαλλομένων, στην ορθολογική διαχείριση των
απορριμμάτων και την βελτιστοποίηση της απόδοσης των προγραμμάτων αποκομιδής επ΄ ωφελεία των πολιτών .
Συγκεκριμένα, δια της παρούσης προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών του ΣΜΑ Σχιστού σύμφωνα με
τους κατωτέρω διαλαμβανόμενους όρους.
Ο ΕΔΣΝΑ θα προσφέρει τις εν λόγω υπηρεσίες του, με την επιφύλαξη των διαδικασιών και όρων που προβλέπονται
ακολούθως από την παρούσα, ήτοι διαθέτοντας ίδιο προσωπικό, τις εγκαταστάσεις του κεντρικού Σταθμού
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο Σχιστό περιοχής Περάματος, καθώς και τα ιδιόκτητα ειδικά οχήματα και
containers του ΣΜΑ για την μεταφορά των απορριμμάτων (συσκευασμένα δια συμπιέσεως στα containers), για
τελική διάθεση στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής. Έτσι, υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας του ΣΜΑ και υπό τους όρους
που διέπουν την παρούσα, ο Δήμος , πέραν του εργολαβικού ανταλλάγματος, το οποίο θα καταβάλλει, για τις εν
λόγω υπηρεσίες, καμία άλλη οικονομική υποχρέωση να μην έχει, ως προς την μεταφορά των απορριμμάτων στην
ΟΕΔΑ.
Η εκτέλεση των υπόψη υπηρεσιών μεταφόρτωσης θα γίνεται υπό τους κατωτέρω ειδικότερους όρους:
Άρθρο 2°
Υποχρεώσεις - Δικαιώματα Συμβαλλόμενων
2.1. Ο ΕΔΣΝΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταφέρει τις ποσότητες των απορριμμάτων του Δήμου , οι οποίες
θα εισέρχονται στις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ Σχιστού, εντός του εκάστοτε ισχύοντος ωραρίου και ημερών
λειτουργίας του. Υπό κανονικές συνθήκες, το ωράριο λειτουργίας του ΣΜΑ Σχιστού σε υποδοχή των οχημάτων
αποκομιδής του συνόλου των χρηστών του θα είναι 00:01 έως 18:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή και τα
Σάββατα από 00:00 έως 08:00, με εξαίρεση τις αργίες και θα ακολουθεί τους εκάστοτε ισχύοντες περιορισμούς
εκ του ωραρίου λειτουργίας του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής. Ο ΕΔΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει ή και να
περιορίζει την υποδοχή των απορριμματοφόρων των χρηστών του ΣΜΑ, όποτε αυτό απαιτηθεί, από
απρόβλεπτες αιτίες (καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, διακοπή λειτουργίας του ΧΥΤΑ, βλάβες σε εγκαταστάσεις,
εξάντληση δυνατότητας υποδοχής φορτίου, μη έγκαιρη αναπλήρωση αποχωρούντος προσωπικού, κλπ.). Σε
σοβαρές περιπτώσεις αλλαγής του προγράμματος του ΣΜΑ (μεταβολές στο ωράριο ΧΥΤΑ, αποχωρήσεις
προσωπικού ΣΜΑ, σοβαρά προβλήματα στις εγκαταστάσεις, κλπ.) ο Δήμος θα ενημερώνεται εγγράφως, το
ταχύτερο δυνατό, ενώ στις υπόλοιπες έκτακτες περιπτώσεις τηλεφωνικώς .
Ο ΕΔΣΝΑ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ΣΜΑ και
ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατευθύνει τα οχήματά του, κατ΄ ευθείαν στον ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής,
όποτε αυτό απαιτηθεί.
2.2. Ο Δήμος δι΄ ιδίων αυτού μέσων και προσωπικού θα συλλέγει τα απορρίμματα που παράγονται στην περιοχή
του, σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκομιδής (των κλειστών τύπου απορριμματοφόρων του), που εκάστοτε
εκπονεί και θα τα μεταφέρει στις προαναφερθείσες εγκαταστάσεις του ΣΜΑ Σχιστού προκειμένου εκ του
τόπου αυτού να αρχίζει η μεταφόρτωση με τους όρους που μνημονεύονται ακολούθως.
2.3. Ο Δήμος αποδέχεται τον εν ισχύ «Κανονισμό Χρήσης των εγκαταστάσεων του ΣΜΑ Σχιστού, από τα
πληρώματα των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων των εξυπηρετουμένων Ο.Τ.Α». Αντίγραφο (εγχειρίδιο)
του προαναφερόμενου Κανονισμού συνοδεύει την παρούσα και ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να
διανείμει αντίγραφα του Κανονισμού, σε όλο το αρμόδιο προσωπικό του και τα πληρώματα των οχημάτων
αποκομιδής του, καθώς και να επιστήσει την προσοχή τους στην αυστηρή τήρηση των οδηγιών που
περιλαμβάνονται σ΄ αυτόν.
2.4. Ο Δήμος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια συντονισμού των προγραμμάτων και της κίνησης των
απορριμματοφόρων του, ώστε ο αριθμός των αφικνούμενων οχημάτων στις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ να
ισοκατανέμεται, κατά το δυνατόν, στο διάστημα του ωραρίου λειτουργίας του ΣΜΑ. Ιδίως δε, κατά τις ημέρες
αιχμής φορτίων (Δευτέρες και επομένη ημέρα αργιών ή απεργιών), προκειμένου να αποφεύγεται η
κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Άρθρο 3°
Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης
Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και η διάρκεια ισχύος της θα είναι
από ../…./2020 έως …../…./2023. Η ισχύς της παρούσας δυνατόν να παραταθεί για ένα εξάμηνο με αποφάσεις
των συμβαλλομένων εφόσον το επιθυμούν.
Άρθρο 4°
Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου
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Οι υπηρεσίες μεταφόρτωσης θα παρέχονται συνεχώς, καθ΄ όλη την διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης
βάσει των εκάστοτε αναγκών του Δήμου σε συνδυασμό με το χρονικό προγραμματισμού του ΕΔΣΝΑ για την
λειτουργία του ΣΜΑ Σχιστού και τους λοιπούς όρους της παρούσης.
Άρθρο 5°
Προϋπολογισμός – Πόροι
5.1. Ο Δήμος για την υποστήριξη των λειτουργικών δαπανών για την εφαρμογή της σύμβασης και έναντι των
παραπάνω παρεχομένων υπηρεσιών του ΕΔΣΝΑ υποχρεούται να καταβάλλει στον ΕΔΣΝΑ το ποσόν των
δώδεκα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (€ 12,62) ανά τόνο απορριμμάτων για α. το 10% των εισερχομένων
απορριμμάτων του Δήμου στο ΣΜΑ Σχιστού από 05:30- 14:00 από Δευτέρα- Παρασκευή, β. το 100% των
εισερχομένων απορριμμάτων του Δήμου στο ΣΜΑ Σχιστού στο υπόλοιπο του ωραρίου υποδοχής από ΔευτέραΠαρασκευή και κατά τα Σάββατα.
5.2 To προβλεπόμενο καθ ’ημέρα εξυπηρετούμενο φορτίο απορριμμάτων εκτιμάται σε (…….)τόνους.
5.3 Σε κάθε περίπτωση, η χρέωση θα υπολογίζεται βάση των ζυγίσεων των απορριμματοφόρων, που θα εκτελείται
κατά την είσοδό τους στις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ. Η εκκαθάριση θα γίνεται ανά εξάμηνο με βάση λογαριασμό
και πιστοποίηση που θα συντάσσει ο ΕΔΣΝΑ και θα ελέγχει και θα προσυπογράφει ο Δήμος εντός τριάντα (30)
ημερών από την υποβολή στο Δήμο της πιστοποίησης ή όπως άλλως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία.
5.4 Η καταβολή του τέλους μεταφόρτωσης από τον Δήμο στον ΕΔΣΝΑ θα γίνει με τη διαδικασία που προβλέπεται
από την διάταξη του άρθρου 9 του Ν. 3854/2010, ήτοι μέσω των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και σε
περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν θα εφαρμόζεται η ειδική διαδικασία είσπραξης μέσω της ΔΕΗ ΑΕ (ή άλλων
παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας) και των ΚΑΠ, εκχωρώντας ο Δήμος προς τον ΕΔΣΝΑ τα δικαιώματά του από τα
ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας.
5.5 Η παρακολούθηση εφαρμογής των όρων της παρούσας θα γίνεται από την Διεύθυνση Σταθμών
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, η οποία ορίζεται ως Διευθύνουσα Υπηρεσία και το αρμόδιο τμήμα αυτής.
Άρθρο 6°
Φορέας Εκτέλεσης της Σύμβασης
Συμφωνείται από τους Συμβαλλόμενους ότι φορέας εκτέλεσης της σύμβασης θα είναι ο ΕΔΣΝΑ, ο οποίος κατά
κύριο λόγο έχει την ιδιοκτησία και διαχείριση του ΣΜΑ Σχιστού και το τεχνικό προσωπικό για την λειτουργία και
συντήρηση αυτού.
Άρθρο 7°
Όργανο Παρακολούθησης της Σύμβασης
Οι συμβαλλόμενοι συνιστούν τριμελές όργανο παρακολούθησης της σύμβασης στο οποίο θα συμμετέχουν, ο μεν
ΕΔΣΝΑ με δύο (2) εκπροσώπους, ο δε Δήμος με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας. Οι εκπρόσωποι του
ΕΔΣΝΑ θα οριστούν με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΔΣΝΑ. Με την ίδια Απόφαση θα οριστούν και οι
αναπληρωτές τους σε περίπτωση κωλύματος. Ο Αναπληρωτής του Αντιδημάρχου θα οριστεί από τον ίδιο. Την
ευθύνη σύγκλισης του οργάνου μπορεί να έχει οποιοδήποτε από τα μέλη του. Το όργανο θα συγκαλείται με
πρόσκληση του ενός εκ των μελών του, η οποία θα κοινοποιείται στα έτερα τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη
συνεδρίαση. Το όργανο αυτό θα έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Θα καθορίζει τις ενδεδειγμένες προτεραιότητες, β)
θα επιβλέπει την υλοποίηση της εφαρμογής των όρων της παρούσας σύμβασης, γ) θα εποπτεύει την επίλυση εν
γένει κάθε προβλήματος που θα αναφανεί κατά την διάρκεια της συμβάσεως και στα πλαίσια αυτής, δ) θα
κοινοποιεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών του στα Όργανα που θα υποδειχθούν από τους υπογράφοντες την
παρούσα Σύμβαση.
Άρθρο 8°
Ειδικότερες Συμφωνίες
Η παροχή κάθε μέρους θεωρείται από τον κάθε συμβαλλόμενο δίκαια και εύλογη σε σχέση με την αντίστοιχη
αντιπαροχή του και κάθε μέρος εγγυάται την δική του παροχή για όλο το διάστημα ισχύος της παρούσας.
Η παρούσα συμφωνία είναι πλαίσιο σύμβασης και το περιεχόμενο της μπορεί α) να εξειδικεύεται κάθε φορά με
ειδικότερες συμφωνίες για τις εξυπηρετούμενες ποσότητες απορριμμάτων του Δήμου και οποιωνδήποτε άλλων
απαραίτητων θεμάτων για την ομαλή λειτουργία της σύμβασης, β) μπορεί να τροποποιείται οποιοσδήποτε όρος
της σύμβασης και ιδίως να παρατείνεται η ισχύς της προ της λήξεως αυτής, μετά από κοινές αποφάσεις των
συμβαλλομένων από τα αρμόδια όργανά τους και μετά την τήρηση των προβλεπόμενων νομίμων διαδικασιών.
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Ο ΕΔΣΝΑ έχει το δικαίωμα μονομερώς να διακόψει ή να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών του προς το Δήμο εφ'
όσον παρατηρηθούν υπερβολικές καθυστερήσεις αποπληρωμής για προσφερθείσες και πιστοποιηθείσες
υπηρεσίες ή και στην περίπτωση αδυναμίας του ΕΔΣΝΑ να εξασφαλίσει το απαιτούμενο προσωπικό για την
επάνδρωση της μονάδας.

Προσαρτώνται στην παρούσα :
α) ο ισχύων Κανονισμός Χρήσης των εγκαταστάσεων του ΣΜΑ Σχιστού από τα πληρώματα των οχημάτων
αποκομιδής απορριμμάτων των εξυπηρετουμένων Ο.Τ.Α.
β) την υπ’ αριθμ. 46933/14 ΚΥΑ
Ρητά συμφωνείται, ότι η παραπάνω καθορισθείσα οικονομική αποζημίωση υπέρ του ΕΔΣΝΑ για την παροχή
υπηρεσιών μεταφόρτωσης, δεν απαλλάσσει το Δήμο από την καταβολή της τακτικής εισφοράς του ή άλλων τελών
προς τον ΕΔΣΝΑ. Ο ΕΔΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει αιτιολογημένα το τέλος χρήσης του ΣΜΑ που
προβλέπεται στο Άρθρο 5, παρ. 1της παρούσας Σύμβασης, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.
Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των όρων της Σύμβασης θα επιβάλλεται με Απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης, ποινική ρήτρα, το ύψος της οποίας θα
προσδιορίζεται με βάση την σοβαρότητα της παράβασης και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.
Πάσα διαφορά που θα προκύψει τυχόν από τη σύμβαση, αυτή θα λύεται διαιτητικός με ένα διαιτητή που θα ορίζει
εκάτερο μέλος των συμβαλλομένων, οριζομένου σαν επιδιαιτητού του Προέδρου της Τοπικής 'Ένωσης Δήμων και
Κοινοτήτων Ελλάδος.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών
συντάχθηκε η παρούσα σε επτά (7) όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται ως ακολούθως.
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