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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 30/2017
Δήμος Ερέτριας
Τακτική Συνεδρίαση, πρακτικό με αριθμό 2 από
20 Φεβρουαρίου 2017

Στην Ερέτρια σήμερα, την 20η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερέτριας συνήλθε σε τακτική
δημόσια Συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος
Ερέτριας, ύστερα από την 1539/15-02-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 βρέθηκαν παρόντα
τα 18 μέλη, ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Φουσέκα Μαρία – Πρόεδρος
Τσώκος Ιωάννης(αποχώρησε στο 3ο Η.Δ. που συζητήθηκε κατά σειρά 10ο )
Μεταξάς Νικόλαος
Λάμπρου Ιωάννης
Μητακίδης Νικόλαος
Σταματούκος Σπυρίδων
Καραβάς Αργύριος
Γούναρης Βασίλειος(αποχώρησε στο 3ο Η.Δ. που συζητήθηκε κατά σειρά 10ο )
Βίλας Προκόπιος
Παπανικολάου Ιωάννης(αποχώρησε στο 3ο Η.Δ. που συζητήθηκε κατά σειρά 10ο )
Γιακουβάκης Μιλτιάδης(αποχώρησε στο 3ο Η.Δ. που συζητήθηκε κατά σειρά 10ο )
Μίγγος Δημήτριος
Παρασκευάς Γεώργιος
Βράκας Ιωάννης
Παπαγγελή Μαρία
Φατούσης Νικόλαος
Μητρολιός Ιωάννης(προσήλθε στην συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ)
Καραμπέτσου Ασημίνα(αποχώρησε στο 15ο Η.Δ. που συζητήθηκε κατά σειρά 18ο )

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Αβδούλα Ανθίππη
Φουρμούζης Γεώργιος
Βελέντζας Βασίλειος
Σμπιλίρης Γεώργιος
Σκαρλάς Δημήτριος
Σταματάκος Τριαντάφυλλος
Κρόκος Σπυρίδων
Διονυσόπουλος Χρήστος
Γουρνής Νικόλαος

Παρούσης της Δημάρχου κας Αλημπατέ Αμφιτρίτης και της υπαλλήλου του Δήμου ΓεωργιάδηΚαλογιάννη Αικατερίνης για την τήρηση των πρακτικών.
Παρευρέθηκαν επίσης: Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Άνω Βάθειας Αργύρης Νικόλαος, ο Πρόεδρος Τ.Κ.
Σέττας Κοκκάλας Γεώργιος και ο Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων Κρόκος Νικόλαος.
Απόντες: Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Ερέτριας Σαράπης Γεώργιος,
Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Αμαρύνθου
Καραδήμος Δημήτριος, ο Πρόεδρος Δ.Κ. Γυμνού Χαϊνάς Γεώργιος, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Καλλιθέας
Μοίρος Παναγιώτης.

14ο Θέμα- (ΣΥΖΗΤΉΘΗΚΕ 9ο ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) Αριθμός απόφασης 30/2017: Ανάθεση
μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων στο ΦοΔΣΑ
Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007,έγκριση
σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ερέτριας και του
«Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών
υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Ερέτριας και εξουσιοδότηση
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του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Εισηγητής :
Η Δήμαρχος Ερέτριας, κ. Αμφιτρίτη Αλημπατέ
Η κα. Δήμαρχος παίρνοντας το λόγο από την κα. Πρόεδρο για την εισήγηση του
θέματος, είπε τα παρακάτω:
Με το από 25-8-2016 με αριθ. πρωτ. 7881 αίτημα μας που επικυρώθηκε με
την 201/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητήσαμε την συνδρομή
από τον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Φο.Δ.Σ.Α. την ενίσχυση του
Δήμου Ερέτριας στην αποκομιδή απορριμμάτων (αναγκαιότητα υποστήριξης του
Δήμου στην αποκομιδή από τον Φο.Δ.Σ.Α. για το έτος 2017).
Από έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, προκύπτει η αδυναμία
κάλυψης του συνόλου των αναγκών του τομέα καθαριότητας, δεδομένης της
έλλειψης επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής, οχημάτων και προσωπικού και της
απαγόρευσης προσλήψεων.
Η υλικοτεχνική υποδομή και το υφιστάμενο προσωπικό δεν επαρκούν για την
κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας στο σύνολο των δημοτικών
ενοτήτων του Δήμου μας. Καθίσταται έτσι επιτακτική η ανάγκη σύναψης
σύμβασης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε τρίτο,
προκειμένου να καλυφθεί το μέρος των αναγκών που δεν δύνανται να
καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικό.
Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 3536/2007, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007, οι ΦΟ.Δ.Σ.Α. μπορούν να εκτελούν και τη
συλλογή και μεταφορά των στερεών αποβλήτων, εφόσον γίνει σχετική ανάθεση
από Ο.Τ.Α. της Διαχειριστικής τους Ενότητας.
Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 7 του ν. 4071/2012, οι ΦΟΔΣΑ που
λειτουργούν με τη μορφή της Α.Ε. κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13
του ν. 4071/2012, κατ` εξαίρεση και για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση
των σκοπών τους μπορούν να συμμετέχουν, ως κύρια συμβαλλόμενα μέρη, στις
προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 100
του ν. 3852/2010.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 επ. του ν. 4071/2012 και τις υπ’ αρ.
191/93592/14-5-2012 (ΦΕΚ 1861/Τ.Β) και 7652/167510 (ΦΕΚ Β'
2408/31/08/2012) αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –
Στερεάς Ελλάδας, συστάθηκε ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς
Ελλάδας, με μορφή Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος στη συνέχεια μετατράπηκε σε Α.Ε. των
ΟΤΑ. Ο Δήμος μας είναι μέτοχος του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.
Με την υπ’ αρ. 4523/30-9-2015 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας, συγχωνεύθηκαν έξι (6) ΦοΔΣΑ, στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς
Ελλάδας Α.Ε, αφού διαπιστώθηκε ότι τηρούνταν οι προϋποθέσεις του ν.
4071/2012, δηλαδή αφού διαπιστώθηκε ότι είχαν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις
των προς συγχώνευση ΦοΔΣΑ, και είχαν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες από το
νόμο αποτιμήσεις των περιουσιακών τους στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 16
παρ. 2 του ν. 4071/2012.
Η ανωτέρω υπ’ αρ. 4523/30-9-2015 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ με την υπ’ αρ. πρωτ. 3097/8-10-2015
ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.
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Για λόγους ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων της περιοχής
σύμφωνα με το νόμο, την άδεια λειτουργίας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων
διαχείρισης στερεών αποβλήτων που λειτουργούν υπό την εποπτεία του
Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., τους στόχους που θέτει η
Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΚ/98/2008 όσο και ο Ν. 4042/2012 για τα απόβλητα
αλλά και για την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας
των πολιτών της περιοχής ευθύνης του Δήμου μας, και δεδομένης της μη
επαρκούς στελέχωσης του Δήμου, της απαγόρευσης πρόσληψης προσωπικού,
της έλλειψης του απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, της αδυναμίας του
Δήμου να καλύψει όλες τις ανάγκες, σύμφωνα και με το υπ’ αρ. πρωτ. από 25-82016 με αριθ. πρωτ. 7881 έγγραφο του Δήμου προς τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ,
προτείνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την παροχή υποστηρικτικών δράσεων προς το
Δήμο σε θέματα αποκομιδής απορριμμάτων. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦοΔΣΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ έχει την απαιτούμενη εμπειρία και οργάνωση να
υποστηρίξει τον Δήμο σε θέματα αποκομιδής απορριμμάτων.
Η συνολική διάρκεια ισχύος της σύμβασης προτείνεται να είναι ενός έτους.
Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η προαγωγή της φιλοπεριβαλλοντικής
πολιτικής για το αστικό περιβάλλον με παράλληλη βελτιστοποίηση και ενίσχυση
του μηχανισμού αποκομιδής των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου μας, με
την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών στο Δήμο από τον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε..
Το συνολικό τίμημα της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
προαίρεσης, προϋπολογίζεται σε 184.575,00 ευρώ , πλέον ΦΠΑ 24% και
συνολικά ποσού 228.873,00 €, για την περίοδο από την υπογραφή της και για
διάρκεια ενός έτους.
Τα παραπάνω ποσά θα καταβάλλονται από το Δήμο στον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.., σε ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις.
Τα ποσά αυτά θα εγγράφονται στον ΚΑΕ
00-6737.001
«Υλοποίηση
Προγραμματικής Σύμβασης με ΦοΔΣΑ Α.Ε.για την Παροχή υποστηρικτικών
υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο», του ετήσιου
προϋπολογισμού του Δήμου.
Με βάση τη σύμβαση αυτή, ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α.Ε. θα αναλάβει να εξασφαλίσει την άριστη, συνεχή και ανελλιπή εκτέλεση των
εργασιών αποκομιδής των αστικών στερεών αποβλήτων που θα του αναθέσει ο
Δήμος μας, καθώς και των λοιπών προτεινόμενων υποστηρικτικών εργασιών,
όπως αυτές περιγράφονται επαρκώς στο επισυναπτόμενο σχέδιο της
προγραμματικής σύμβασης.
Επισυνάπτεται το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης που καλείται να συνάψει
ο Δήμος με τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., στην οποία
περιγράφονται αναλυτικά το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο της
σύμβασης και καταγράφονται όλοι οι απαιτούμενοι όροι και προϋποθέσεις
νομιμότητας της προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Δεδομένου ότι η αναγκαιότητα σύναψης της ανωτέρω σύμβασης προκύπτει από
Με το από το υπ. αριθμ. 7881/25-8-2016 έγγραφο του Δήμου μας, η δε
νομιμότητα της ανωτέρω σύμβασης προκύπτει από τα άρθρα 30 παρ. 1 του ν.
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3536/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007,
και 17 παρ. 7 του ν. 4071/2012, προτείνεται να αποφασισθούν:
α. Η ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών
αποβλήτων στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 7
του ν. 3613/2007,
β. Η έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας
και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την ανάθεση της παροχής
υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο μας,
σύμφωνα με τα άρθρα 30 παρ. 1 του ν. 3536/2007, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007, και 17 παρ. 7 του ν. 4071/2012,
γ. Η εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής
σύμβασης.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί του θέματος και ψηφοφορία, κατά την
οποία:
-κατά ψήφισε η κα. Καραμπέτσου, κατά ο κ. Γούναρης (με την υποσημείωση να
σταλεί από τον ΦοΣΔΑ τιμοκατάλογος των εργασιών των φορτηγών), κατά ο κ.
Γιακουβάκης, κατά ο κ. Τσώκος.
-η κα. Παπαγγελή σημείωσε ότι ψηφίζει το θέμα ωστόσο επειδή βρίσκεται σε
διαδικασία ο Δήμος αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού (φορτηγά, μηχανήματα, κλπ)
να διακοπεί η σύμβαση με τον ΦοΣΔΑ μόλις προμηθευτεί ο Δήμος τα δικά του
μηχανήματα.
………………………………………………………………………………………….
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και μετά από
ανταλλαγή απόψεων των μελών του,

Αποφασίζει

κατά

πλειοψηφία

Α. Αναθέτει μέρος της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων
στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 7 του ν.
3613/2007,
Β. Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
μας και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την ανάθεση της παροχής
υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο μας,
σύμφωνα με τα άρθρα 30 παρ. 1 του ν. 3536/2007, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007, και 17 παρ. 7 του ν. 4071/2012, που
ακολουθεί συννημένη.
Γ. Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο κα. Αλημπατέ Αμφιτρίτη για την υπογραφή
της προγραμματικής σύμβασης, όπως παρακάτω:
ΠΡ ΟΓΡ ΑΜ Μ ΑΤ ΙΚ Η ΣΥ Μ ΒΑΣ Η
Μεταξύ τω ν
«Φο .Δ. Σ.Α Σ τε ρ εά ς Ελ λ ά δα ς Α .Ε»
« Δ ήμ ου Ε ρέ τρ ια ς »
για την

«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Ερέτριας»»
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[ΘΗΒΑ, ……………………. 2017]
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA THN
« Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Ερέτριας»
Στη Θήβα, σήμερα την …………….. , μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
Του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος
Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ με τον διακριτικό τίτλο «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς
Ελλάδας Α.Ε» που εδρεύει στην Θήβα, οδός Π.Δράκου 11 & Πινδάρου, με ΑΦΜ
997502361 και ΔΟΥ Θηβών όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ
Σταυρογιάννη Νικόλαο
Του Δήμου Ερέτριας
που εδρεύει στην Ερέτρια Ευβοίας με ΑΦΜ 997591328
και ΔΟΥ Χαλκίδας όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την Δήμαρχο
κα
Αμφιτρίτη Αλημπατέ.
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως
αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1.
2.
3.

4.

Το Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα το
άρθρο 225 αυτού.
Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
Το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 3536/2007, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 24 παρ. 7
του ν. 3613/2007, περί ανάθεσης σε ΦοΔΣΑ της συλλογής και μεταφοράς των
στερεών αποβλήτων από ΟΤΑ της διαχειριστικής τους ενότητας.
Το άρθρο 30 του ν.3536/2006, την ΚΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ85/Β), τα άρθρα
13 – 17 του ν. 4071/12, τα άρθρα 9 και 10 του ν.3854/2010 και κάθε άλλη
διάταξη σχετική με τη λειτουργία των ΦοΔΣΑ.

5.

Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών)

6.

Την υπ’ αρ. …………..
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του
Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεά Ελλάδας Α.Ε. με την οποία συμφωνούνται και
γίνονται αμοιβαίως αποδεκτοί οι όροι της παρούσας σύμβασης

7.

Την με αριθ. ……………… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ερέτριας με θέμα α. Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των
στερεών αποβλήτων στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το αρ. 24 παρ.
7 του ν. 3613/2007, β. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
του Δήμου Ερέτριας και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την
ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό
ΦοΔΣΑ στο Δήμο Ερέτριας και γ. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την
υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης», με την οποία συμφωνούνται και
γίνονται αμοιβαίως αποδεκτοί οι όροι της παρούσας σύμβασης

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. αναλαμβάνει την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών
προς το Δήμο Ερέτριας, με δεδομένη την προσωρινή ΑΔΥΝΑΜΙΑ υλοποίησης των δράσεων
αυτών από τον Δήμο λόγω της έλλειψης επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής, μέσων και
προσωπικού για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών του Δήμου στον τομέα της καθαριότητας.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η παροχή του συνόλου των
υπηρεσιών που απαιτούνται από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ προς το Δήμο
Ερέτριας, για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου. Συγκεκριμένα ο ΦοΔΣΑ
Στερεάς Ελλάδας ΑΕ θα απασχολήσει για τις ανάγκες αυτές 2 οδηγούς, 1 χειριστή και 4 εργάτες
ενώ παράλληλα θα κάνει χρήση 1 απορριμματοφόρου οχήματος και 1 φορτηγού με αρπάγη για
μεταφορά ογκωδών αντικειμένων. Ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ θα έχει την ευθύνη και το
κόστος αμοιβής και ασφάλισης του ανωτέρω περιγραφόμενου προσωπικού, το οποίο θα πρέπει να
είναι κατάλληλο για την ανωτέρω περιγραφόμενη εργασία, με οκτάωρη πενθήμερη απασχόληση,
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης. Τα έξοδα συντήρησης και τα καύσιμα για
τα ανωτέρω οχήματα θα βαραίνουν τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.
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Η ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου από το ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ θα
πραγματοποιείται σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τη λειτουργία του Δήμου, όπως αυτές θα
καθορίζονται σε συνεννόηση με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και την υπηρεσία καθαριότητας του
Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
2.1. ο Δήμος Ερέτριας

αναλαμβάνει:

2.1.1. Να διευκολύνει με κάθε νόμιμο τρόπο την εφαρμογή των υπηρεσιών που
περιγράφονται στην παρούσα. Προς τον σκοπό αυτό υποχρεούται να διαθέσει κάθε στοιχείο που
θα βοηθούσε το έργο της ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, να διευκολύνει με τις υπηρεσίες του την
δραστηριότητά του και να συνεισφέρει καθοδηγητικά στην λειτουργία της.
2.1.2. Να συνεργάζεται τακτικά και εκτάκτως – όταν απαιτείται- με την ΦοΔΣΑ Στερεάς
Ελλάδας ΑΕ για κάθε ζήτημα που ανακύπτει και αφορά στην εύρυθμη και αποτελεσματική
λειτουργία των δράσεων που αναλαμβάνονται με την παρούσα.
2..1.3. Να υποστηρίξει οικονομικά την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης,
καταβάλλοντας έγκαιρα στη ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ τις χρηματοδοτήσεις του Άρ. 4 της
παρούσας.
2.1.4. Να λαμβάνει γνώση και να του παρέχεται κάθε απαραίτητη πληροφορία για την
πορεία των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας.
2.1.5 Να λαμβάνει γνώση του κανονισμού λειτουργίας του ΧΥΤΑ τον οποίο και
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
2.1.6 Να ενημερώνει τους πολίτες για την εκτέλεση των υπηρεσιών, που αποτελούν το
αντικείμενο της παρούσας.
2.1.7
της σύμβασης.

Να ορίσει υπαλλήλους για την παρακολούθηση υλοποίησης του αντικειμένου

2.1.8 Να συμμορφώνεται με κάθε υπόδειξη του πρώτου συμβαλλομένου σχετικά με την
υλοποίηση της παρούσας σύμβασης.
2.1.9 Να διευκολύνει με κάθε νόμιμο τρόπο την εφαρμογή των υπηρεσιών που
περιγράφονται στην παρούσα, το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του
αντικειμένου της παρούσας σύμβασης.
2.1.10 Να δίνει στον Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
που θα ζητηθούν σχετικά με την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης.

2. 2. Ο Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε αναλαμβάνει :
2.2.1. Να παρέχει τις υπηρεσίες και να διαθέτει τον εν γένει εξοπλισμό καθώς και κάθε
εμπλεκόμενο ανθρώπινο δυναμικό προς επίτευξη των σκοπών της παρούσας βάσει των ανωτέρω.
2.2.2.

Να φροντίσει για την διαρκή ενημέρωση.

2.2.3. Να μεριμνά για την έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεών του έναντι της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης.
2.2.4. Να υποστηρίζει και να εποπτεύει την δραστηριότητά του, για την χρονική διάρκεια
ισχύος της Σύμβασης, φροντίζοντας να είναι αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται πλήρως και
έγκαιρα στους ελέγχους που απαιτούνται.
2.2.5. Να συνεργάζεται τακτικά και εκτάκτως – όταν απαιτείται – με το Δήμο για κάθε ζήτημα
που ανακύπτει και αφορά στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών που
αναλαμβάνονται με την παρούσα.
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2.2.6. Να παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων και
της τήρησης όλων των περιβαλλοντικών απαιτήσεων.
ΑΡΘΡΟ 3
ΧΩΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Οι Δημοτικές και Κοινοτικές Ενότητες του Δήμου Ερέτριας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η δαπάνη για την υλοποίηση της Παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό
ΦοΔΣΑ στο Δήμο Ερέτριας ορίζεται σε:
Α) εκατόν εξήντα χιλιάδες πεντακόσια (160.500,00) ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, που
αφορά τον προϋπολογισμό κόστους των ανωτέρω περιγραφομένων υπηρεσιών, και θα
καταβληθεί από τον Δήμο Ερέτριας στο Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε σε τέσσερις ισόποσες
τριμηνιαίες δόσεις, προσαυξάνοντας την ανά τρίμηνο καταβαλλόμενη δόση της προβλεπόμενης
από το νόμο ετήσιας εισφοράς του Δήμου Ερέτριας προς τον Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (αρ. ΚΥΑ 2527/2009, αρ. 9 ν.3854/10) και τη νομολογία
(απόφαση Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 98/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου), και
Β) είκοσι τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα πέντε (24.075,00) ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ,
που αφορά το δικαίωμα προαίρεσης, για την κάλυψη απρόβλεπτων δαπανών, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 6, 95 παρ. 2 ββ’, και 156 παρ. 3 α’ του ν. 4412/2016,
και συνολικά εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα πέντε (184.575,00)
ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
Ρητά συμφωνείται ότι, σε περίπτωση μη καταβολή του οφειλόμενου ποσού θα εφαρμόζονται όλα
όσα προβλέπονται στο αρ. 17 παρ. 2β του ν. 4071/2012.
Για την ενεργοποίηση του προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης, απαιτείται σχετικό αίτημα
του εκπροσώπου του Δήμου το οποίο θα κοστολογείται και θα εγκρίνεται από εκπρόσωπο του
ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. και θα κοινοποιείται στο Δήμο, προκειμένου να ληφθεί η σύμφωνη
γνώμη του εκπροσώπου του Δήμου για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης με την
ταυτόχρονη αποδοχή του κόστους για την πρόσθετη παρεχόμενη υπηρεσία. Η ανωτέρω
διαδικασία θα πραγματοποιείται εγγράφως από τους συμβαλλόμενους και τα συγκεκριμένα
έγγραφα θα αποτελούν αναπόσπαστα συνοδευτικά έγγραφα της παρούσας σύμβασης. Σε
περίπτωση που γίνει χρήση της προαίρεσης, το κόστος της θα προσαυξάνει αναλογικά το κόστος
τριμηνιαίας δόσης αναφοράς και θα τιμολογείται με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και έχει ισχύ για ένα έτος,
ήτοι από …../……/……….. και λήγει την …../…/…… .
Η ανωτέρω σύμβαση είναι δυνατό, να ανανεωθεί για χρονική διάρκεια που θα συμφωνηθεί από
τους δυο συμβαλλόμενους, μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Ερέτριας και νέα απόφαση των
συμβαλλομένων.
ΑΡΘΡΟ 6
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, η τήρηση των όρων της καθώς και η ομαλή πορεία
εκτέλεσης της παρούσας, θα βεβαιώνεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, με την
Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης της παρούσας, η οποία θα συντάσσεται πριν την καταβολή του
εκάστοτε χρηματικού ποσού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας.
Οι συμβαλλόμενοι αναθέτουν την Παρακολούθηση της Σύμβασης και την τήρηση των όρων
αυτής σε κοινή επιτροπή αποτελούμενη από τους :
1.- Τον Πρόεδρο του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.
2.- Τον Δήμαρχο του Δήμου Ερέτριας.
3.- Τον Γεν. Δ/ντή του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε
Η Κοινή επιτροπή εισηγείται στα συμβαλλόμενα μέρη οτιδήποτε κρίνεται αναγκαίο
για την ορθή υλοποίηση της σύμβασης και επιλαμβάνεται των διαφορών που ήθελαν τυχόν
προκύψει σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης. Οι διαφορές ή
διαφωνίες επιλύονται με κοινή συναίνεση όλων των συμβαλλομένων μερών.

ΑΔΑ: 6ΣΠ6ΩΡ9-123

ΑΡΘΡΟ 7
ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όλοι οι όροι της σύμβασης θεωρούνται σπουδαίοι και σημαντικοί.
Η παράβαση των όρων ή η πλημμελής εκτέλεση αυτών από οιονδήποτε συμβαλλόμενο παρέχει
το δικαίωμα στους λοιπούς συμβαλλόμενους να ζητήσουν την αποκατάσταση της ζημιάς
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1. Κάθε διαφωνία μεταξύ του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ και του Δήμου
Ερέτριας σχετική με την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης επιλύεται σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας.
2. Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν και να μεριμνούν για τη
συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να ανακύπτουν μεταξύ τους από την
εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που οι διαφορές (που αφορούν στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της
παρούσας ) δεν επιλύονται μεταξύ των συμβαλλομένων, συμφωνείται ότι
κατά
τόπο αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται τα καθ ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Θήβας, ως έδρα του
Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.

ΑΡΘΡΟ 9
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με
κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος
ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση
στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν
μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από
υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται
από αυτή την προγραμματική σύμβαση.
Αυτά συμφωνήθηκαν συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς
απόδειξη τους συντάχθηκε το παρόν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς
υπογράφτηκε σε 4 πρότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από δύο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε

Για τον Δήμο Ερέτριας
Η Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Σταυρογιάννης

Αμφιτρίτη Αλημπατέ

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 30/2017.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος.
Ακριβές Απόσπασμα
Ερέτρια, 22/2/2017
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φουσέκα Μαρία

