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Μεταξύ
Του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής και του Δήμου Διονύσου με
αντικείμενο τη:
«Διαχείριση των Βιοαποβλήτων του Δήμου Διονύσου»

Αθήνα, Ιούνιος 2020

Προγραμματική Σύμβαση για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων του Δήμου Διονύσου

Στην Αθήνα, σήμερα, την ………………. του έτους 2020, ημέρα ……….., οι υπογράφοντες:
•

Αφενός μεν το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ειδικός
Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής» (ΕΔΣΝΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, επί
των οδών Άντερσεν αριθ. 6 και Μωραΐτη, με Α.Φ.Μ. 997495445, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ο
οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του κ. Βασίλειο Κόκκαλη
Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, που θα καλείται στο εξής «ΕΔΣΝΑ»,

•

Αφετέρου ο Δήμος Διονύσου που εδρεύει στο
ΑΦΜ ΔΟΥ:

, στην οδό

, με

, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από το Δήμαρχο

,

που θα καλείται στο εξής «Δήμος»,
και από κοινού συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

1. Θεσμικό Πλαίσιο
Για τη σύναψη της παρούσας σύμβασης λήφθηκαν υπ’ όψιν τα κάτωθι:
1. Οι διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] –
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α –
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» (Α΄ 133).
2. Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει.
3. Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).
4. Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143)
5. Οι διατάξεις του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107)
6. Οι διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).
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7. Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).
8. Οι διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 45).
9. Οι διατάξεις του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία» (Α΄ 34).
10. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3854/2010 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 194).
11. Οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 2527/2009 «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη
λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)» (Β΄ 83).
12. Οι 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» (Α΄ 24).
13. Οι διατάξεις του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» (Α΄ 160).
14. Οι διατάξεις του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 179).
15. Οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. οικ. 51373/4684/2015 «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης
Δημιουργίας Αποβλήτων» (Β΄ 2706).
16. Οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/08.04.2019 (Β’ 1277) «Κανονισμός
τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)».
17. Οι 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).
18. 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»
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19. Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής, όπως εγκρίθηκε με την με αριθμ.
414/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, η οποία κυρώθηκε με την με
αριθμ. 61490/5302 (ΦΕΚ 4175 Β/23-12-2016) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
20. Οι διατάξεις του Ν.4690/104/Α΄/30.5.2020
21. Η υπ’ αριθ.

απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, με την οποία εγκρίθηκε η

σύναψη προγραμματικής συμφωνίας και το σχέδιο σύμβασης.
22. Η υπ’ αριθ.

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία εγκρίθηκε η

σύναψη προγραμματικής συμφωνίας και το σχέδιο σύμβασης.

2.

Προοίμιο
Ο πρώτος συμβαλλόμενος ΕΔΣΝΑ αποτελεί το Φορέα Διαχείρισης των Στερεών

Αποβλήτων Νομού Αττικής (ΦοΔΣΑ) και έχει συσταθεί με την υπ’ αριθ. οικ. 52546 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β' 2854/16/12/2011). Σύμφωνα με τον νόμο και την ως άνω
απόφαση, σκοπός του ΕΔΣΝΑ είναι μεταξύ άλλων η προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η
μεταφόρτωση, η ανακύκλωση και η εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, η
λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ο ΕΔΣΝΑ έχει κατασκευάσει και λειτουργεί μονάδες
διαχείρισης και διάθεσης αποβλήτων (ΧΥΤΑ Φυλής, Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης
(ΕΜΑ) Άνω Λιοσίων, ΣΜΑ Σχιστού κλπ.), ενώ δύναται να αναλαμβάνει κατόπιν ανάθεσης και
τη μεταφορά των αποβλήτων των υπόχρεων φορέων (παρ.1δ άρθρο 30 Ν.3536/07, όπως
προστέθηκε με την παρ.7 του άρθρου 24 του Ν.3613/2007) .
Ο συμβαλλόμενος Δήμος Διονύσου αποτελεί δήμο-μέλος του ΕΔΣΝΑ.
Η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από
ισχυρή εξάρτηση από τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής, χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης και
αξιοποίησης ρευμάτων των απορριμμάτων, αδυναμία έργων και απώλεια επενδύσεων στον
τομέα, χρόνια αναβολή της ολοκληρωμένης διαχείρισης, παραβιάσεις του περιβαλλοντικού
δικαίου που οδηγούσαν σε χρηματικές κυρώσεις και καταδίκες, ενώ έργα δεκάδων
εκατομμυρίων δεν λειτουργούσαν ή απαξιώνονταν. Παρά τα ορισμένα θετικά βήματα τα
τελευταία χρόνια , το τοπίο εξακολουθεί να μην ικανοποιεί τις απαιτήσεις των καιρών.
Είναι προφανής η ανάγκη ριζικής στροφής της διαχείρισης αποβλήτων σε νέα
κατεύθυνση που θα σηματοδοτείται από ολοκληρωμένες λύσεις στη διαχείριση αποβλήτων,
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ευθύνη του παραγωγού, σημαντική βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της
ποιότητας ζωής και σταδιακή προσέγγιση σε μία πιο βιώσιμη διαχείριση στερεών αποβλήτων
στο πλαίσιο μιας Κυκλικής Οικονομίας, σε μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων.
Στο πλαίσιο αυτής της νέας πολιτικής στη διαχείριση των αποβλήτων, που κύριο στόχο
έχει η διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους των αποβλήτων να γίνεται αποκεντρωμένα, σε
επίπεδο δηλαδή δήμου, ο δεύτερος συμβαλλόμενος αποφάσισε την οργάνωση δικτύου
χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.
Σκοπός της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων - που με τη σειρά τους θα
τροφοδοτούν τη λειτουργία του ΕΜΑ ή άλλης εγκατάστασης που θα υποδείξει ο ΕΔΣΝΑ -,
είναι η εκτροπή από την ταφή του ανωτέρω ρεύματος αποβλήτων σύμφωνα με τις αρχές της
κυκλικής οικονομίας και την ιεραρχημένη πυραμίδα δράσεων διαχείρισης αποβλήτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ανάπτυξης προγραμμάτων διαλογής στην πηγή και η παραγωγή
(από όλη την τροφοδοσία) κόμποστ υψηλής ποιότητας.
Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι ο ΕΔΣΝΑ ήδη αναπτύσσει σχετικές
δράσεις ξεχωριστής διαλογής των βιοαποβλήτων κρίνεται σκόπιμη και επιβεβλημένη η
σύναψη της παρούσης προγραμματικής συμφωνίας, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των
βιοαποβλήτων ευθύνης των δήμων, ώστε αφενός μεν να αυξηθούν οι ποσότητες
βιοαποβλήτων που συλλέγονται χωριστά και αφετέρου να μειωθούν τα απόβλητα που
διατίθενται στον ΧΥΤΑ για ταφή.
Το δίκτυο χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα
οργανώσει, θα εγκαταστήσει και θα λειτουργήσει ο Δήμος. Οι γενικές κατευθύνσεις των
δράσεων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης - εκπαίδευσης των δημοτών θα σχεδιασθούν από
κοινού από τον ΕΔΣΝΑ και το Δήμο Διονύσου και θα εφαρμοστούν από τον Δήμο Διονύσου
Παράλληλα, ο Δήμος δύναται να προσδιορίσει, σχεδιάσει και να υλοποιήσει δράσεις
ενημέρωσης των δημοτών για το πρόγραμμα διαλογής βιοαποβλήτων και δράσεις Οικιακής
Κομποστοποίησης, και θα συνεχίσουν τη χωριστή συλλογή των κλαδεμάτων - δημοτικού
πρασίνου.
Φορέας εγκατάστασης και λειτουργίας του έργου «Διαχείριση βιοαποβλήτων των
Δήμου Διονύσου» είναι ο Δήμος Διονύσου και ο ωφελούμενος του έργου είναι ο Δήμος
Διονύσου.
Φορείς-Εταίροι είναι ο ΕΔΣΝΑ και ο Δήμος Διονύσου.
Αρμόδια αποφασιστικά όργανα: Εκ μέρους του ΕΔΣΝΑ ορίζεται η Εκτελεστική του
Επιτροπή και εκ μέρους του Δήμου το Δημοτικό Συμβούλιο.
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Αρμόδια εισηγητικά όργανα: Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής
Παρακολούθησης και των Επιτροπών που θα οριστούν για την ανάθεση και εκτέλεση των
εκτελεστικών συμβάσεων, εκ μέρους του ΕΔΣΝΑ υπεύθυνη παρακολούθησης της σύμβασης
ορίζεται η Διεύθυνση Ανακύκλωσης και εκ μέρους του Δήμου η Διεύθυνση ΚαθαριότηταςΑνακύκλωσης .

3.

Απόβλητα που εντάσσονται στη διαχείριση των Βιοαποβλήτων
Σύμφωνα με το σημείο 4 του άρθρου 11 «Ορισμοί» του Ν. 4042/2012 βιολογικά

απόβλητα (βιοαπόβλητα) είναι : τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα
απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής
εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις
μεταποίησης τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα ως

βιοαπόβλητα στην παρούσα σύμβαση

ορίζονται μόνο τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης (ΕΚΑ 20 01
08).

4.

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης
1. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου συλλογής
βιοαποβλήτων στα διοικητικά όρια του Δήμου, η οποία περιλαμβάνει την
εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, τη συλλογή και τη μεταφορά των
βιοαποβλήτων που παράγονται στους χώρους ευθύνης του Δήμου.
2. Η συλλογή των βιοαποβλήτων θα γίνεται στα διοικητικά όρια του Δήμου.

5.

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα αντισυμβαλλομένων

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
1. Ο ΕΔΣΝΑ αναλαμβάνει:
•

Να διαθέσει στο Δήμο τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη χωριστή συλλογή,
αποκομιδή και μεταφορά των βιοαποβλήτων (100 καφέ κάδοι, 1 όχημα
απορριμματοφόρο

με σύστημα πλύσης κάδων με αριθμό κυκλοφορίας

ΚΗΗ9037).
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•

Να εξασφαλίζει τη συντήρηση, τον καθαρισμό, την επισκευή, των οχημάτων
συλλογής για τη σωστή και πλήρη λειτουργία τους. Επίσης αναφέρεται ότι η
αντικατάσταση των ελαστικών των οχημάτων πρέπει να γίνεται κάθε έτος.

•

Να καταβάλει ασφάλιστρα, δαπάνες ελέγχου ΚΤΕΟ και τυχόν απαιτούμενα
τέλη που προβλέπονται για την κυκλοφορία των οχημάτων.

•

Να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια και πόρους και τεχνογνωσία στον Δήμο
για την ευαισθητοποίηση των νοικοκυριών και την ορθή λειτουργία του
συστήματος συλλογής βιοαποβλήτων.

•

Να ορίσει τον εκπρόσωπο του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας.

•

Ο ΕΔΣΝΑ δύναται να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών συντήρησης
οχημάτων, ή/και ευαισθητοποίησης σε τρίτους εφόσον το κρίνει σκόπιμο από
τεχνική και οικονομική άποψη ή εφόσον δεν διαθέτει το απαιτούμενο
προσωπικό.

Αντικείμενο της παρούσης δεν αποτελεί η επεξεργασία και η διαχείριση των συλλεγόμενων
βιοαποβλήτων.

2. Ο Δήμος αναλαμβάνει:
•

Να αναπτύξει το δίκτυο των καφέ κάδων της διακριτής συλλογής των βιοαποβλήτων
νοικοκυριών και επιχειρήσεων εντός των διοικητικών του ορίων.

•

Να ενεργεί ως Φορέας χωριστής συλλογής και μεταφοράς των Βιοαποβλήτων (καφέ
κάδοι) με δικό τους προσωπικό και με τα οχήματα που θα διατεθούν από τον ΕΔΣΝΑ,
στο χώρο που θα επιλεγεί από τον ΕΣΔΝΑ. Με τα οχήματα αυτά θα μεταφέρονται
αποκλειστικά βιοαπόβλητα.

Να καθορίσει με ειδικές προς τούτο αποφάσεις της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης
την ακριβή χωροταξία του δικτύου (δηλ. τις θέσεις των κάδων αυτών) ώστε να
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και έγκαιρη αποκομιδή των βιοαποβλήτων και η μεταφορά
τους στη διαχείρισης βιοαποβλήτων, φροντίζοντας παράλληλα για την καθαριότητα των
σημείων αυτών και μεριμνώντας για την ενημέρωση των δημοτών.
•

Να τροποποιήσει τον υφιστάμενο Κανονισμό Καθαριότητας εφόσον αυτό απαιτείται.

•

Να αναπτύξει το δίκτυο συλλογής βιοαποβλήτων (οχήματα, κάδοι) πέραν από τον
παρεχόμενο από τον ΕΔΣΝΑ εξοπλισμό.
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•

Να φυλάσσει επαρκώς τους χώρους που βρίσκονται τα οχήματα και να κάνει χρήση
αυτών με επιμέλεια και σύμφωνα με τον προορισμό τους, ώστε κατά το δυνατόν να
μην προκαλούνται βλάβες πλέον αυτών που οφείλονται στη συνήθη χρήση.

•

Να συμμετέχει μέσω εκπροσώπου τους στην «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης»
σύμφωνα με το άρθρο 9.

•

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 απασχολεί και να διαθέτει προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα,
προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης των Δράσεων Χωριστής
Συλλογής,

•

Να υλοποιεί προγράμματα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των
δημοτών και του κοινού για τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων στα όρια του
Δήμου τους.

•

Την πληρωμή τυχόν προστίμων για παράβαση του ΚΟΚ.

•

Την τροφοδοσία των οχημάτων με καύσιμα.

6.

Οικονομικό αντικείμενο - Πόροι

Η διάθεση του εξοπλισμού γίνεται από τον ΕΔΣΝΑ στο Δήμο Διονύσου δωρεάν, ενώ δεν
προκύπτουν οικονομικές υποχρεώσεις για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη.

7.

Στόχοι
Μετά τη συμπλήρωση του πρώτου έτους από την υπογραφή της σύμβασης και

εφόσον έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση των πολιτών, αρχίζει η περίοδος κανονικής
λειτουργίας του συστήματος. Πλέον αυτών ρητά συμφωνείται εδώ, ότι κατά την περίοδο
κανονικής λειτουργίας του συστήματος :
• Το αποδεκτό ποσοστό άχρηστων - ανεπιθύμητων προσμίξεων των βιοαποβλήτων σε
μονάδα κομποστοποίησης και έως 20% επί των εισερχόμενων Βιοαποβλήτων, θα
διατίθενται από το Δήμο, σε χώρο ευθύνης του ΕΔΣΝΑ δωρεάν. Μετά το πέρας των 2
ετών ο δήμος υποχρεούται να ενισχύσει την ενημέρωση των πολιτών και να μειώνει
κατά 1% κάθε έτος το ποσοστό προσμίξεων.
• Η ποσότητα των βιοαποβλήτων προερχόμενα από τους καφέ κάδους που παρέχονται
(εξαιρουμένων των πρασίνων-κλαδεμάτων) θα ανέρχεται για το 1ο έτος της
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κανονικής λειτουργίας σε τουλάχιστον 2% κατά βάρος των προσκομιζόμενων
συνολικών αποβλήτων (σύμμεικτων και υπολειμματικών σύμμεικτων) που θα
διαθέτει ο Δήμος στις εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ και για το 2ο έτος κανονικής
λειτουργίας σε τουλάχιστον 4%. Μετά το πέρας των 3 ετών συνολικής λειτουργίας ο
Δήμος υποχρεούται να αυξάνει κατά 0,5% κάθε έτος την ποσότητα των
προσκομιζόμενών βιοαποβλήτων προερχόμενα από τους καφέ κάδους που
παρέχονται (εξαιρουμένων των πρασίνων-κλαδεμάτων).
Να σημειωθεί ότι οι στόχοι αυτοί αφορούν αποκλειστικά τον παρεχόμενο εξοπλισμό και
όχι τον στόχο συλλογής βιοαποβλήτων που πρέπει να πετύχουν οι Δήμοι. Οι στόχοι
συλλογής βιοαποβλήτων των Δήμων προσδιορίζονται στα Τοπικά Σχέδια τους και στον
ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Αττικής.
Η διαπίστωση του ποσοστού αχρήστων θα γίνεται από τα αρμόδια όργανα του ΕΔΣΝΑ.
Για κάθε ένα τόνο εισερχομένου αποβλήτου προς επεξεργασία στη μονάδα
κομποστοποίησης, προκύπτει τελικό προϊόν (εδαφοβελτιωτικό), σε χύμα μορφή. Το
παραγόμενο τελικό προϊόν θα το διαθέτει ο ΕΔΣΝΑ.

8.
1.

Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε δεκαετή, αρχής γενομένης από την

επομένη της υπογραφής της.
2.

Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για δέκα ακόμη (10) έτη, με κοινή

απόφαση των συμβαλλομένων μερών.

9.

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με

την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το Δήμο Διονύσου
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:
-

Έναν (1) εκπρόσωπο του ΕΔΣΝΑ, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον

αναπληρωτή του,
-

έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Διονύσου με τον αναπληρωτή του,

-

έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής, που θα οριστεί από τον αρμόδιο

Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας που ανήκει ο Δήμος, με τον αναπληρωτή του.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η
παρακολούθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας
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προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της τήρησης
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.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην
πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της
εγκαίρως και εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται
προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη
γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη
της συνεδρίαση.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει στα γραφεία του Ειδικού
Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Άντερσεν 6 και Μωραΐτη, Αθήνα), δύναται όμως
να συνεδριάζει και σε άλλο χώρο που θα συμφωνηθεί.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έτος και έκτακτα όποτε
το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. 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 εμπλέκονται 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.

10.
1.

Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες – Ποινικές Ρήτρες - Καταγγελία
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. Ιδίως λόγο
καταγγελίας αποτελεί η σοβαρή και υπαίτια καθυστέρηση υλοποίησης των συμβατικών
υποχρεώσεων και η σοβαρή παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η οποία θα πρέπει
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να έχει διαπιστωθεί από αρμόδια όργανα, με την επιβολή προστίμου το οποίο θα έχει
καταστεί τελεσίδικο.
2.

Σε περίπτωση υπαίτιας και σοβαρής παράβασης των όρων της σύμβασης, δύναται –

κατόπιν εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης – το ένα συμβαλλόμενο μέρος να
επιβάλει στο έτερο μέρος ποινικές ρήτρες, οι οποίες δεν μπορούν στο σύνολό τους να
υπερβαίνουν το 10% της αξίας του εξοπλισμού.
3.

Αρμόδιο Όργανο για την επιβολή ποινικών ρητρών ως προς τον ΕΔΣΝΑ είναι η

Εκτελεστική Επιτροπή του και για το Δήμο το Δημοτικό τους Συμβούλιο.
4.

Σε περίπτωση υποτροπής και επαναλαμβανόμενης πλημμελούς εκτέλεσης των

συμβατικών υποχρεώσεων, το αντισυμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση,
κοινοποιώντας στο έτερο μέρος απόφαση του αρμοδίου Οργάνου, κατά την παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου.
5.

Πριν την επιβολή ποινικών ρητρών ή την καταγγελία της σύμβασης πρέπει

υποχρεωτικά να προηγηθεί πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών προς το
αντισυμβαλλόμενο μέρος για να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή και προφορικώς κατά
τη σχετική συνεδρίαση του αρμοδίου οργάνου.
6.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλισης των στόχων για 2 συναπτά έτη, καθώς

και σε περίπτωση που μεταφέρονται άλλου είδους αποβλήτων εκτός από βιοαπόβλητα, ο
ΕΔΣΝΑ δύναται να ζητήσει από το Δήμο την επιστροφή του κινητού εξοπλισμού (κάδοι και
οχήματα).

11.

Επίλυση Διαφορών – Δωσιδικία

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
των Αθηνών.

12.

Τροποποίηση της σύμβασης

Για οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης απαιτείται σύμφωνη γνώμη και των δύο
αντισυμβαλλομένων μερών και εφόσον αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

13.

Λύση της σύμβασης

Η παρούσα λύεται μετά το πέρας του χρόνου λήξης της, δηλαδή μετά το πέρας της διάρκειας
σύμβασης και επιστρέφεται ο εξοπλισμός στον ΕΔΣΝΑ στην καλύτερη δυνατή κατάσταση
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λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του εξοπλισμού και την φυσιολογική φθορά από την
καθημερινή χρήση του. Δύναται επίσης να λυθεί με κοινή απόφαση των αντισυμβαλλομένων,
αν διαπιστωθεί ότι δεν είναι εφικτή η υλοποίησή της για λόγους που δεν οφείλονται σε δική
τους υπαιτιότητα.

14.

Τελικές Διατάξεις

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 ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα
συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.
Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται σε έξι (6)
πρωτότυπα αντίγραφα όπως παρακάτω:

Για τον Δήμο

Για τον ΕΔΣΝΑ
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