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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 22
ης

/ 19-12-2013 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα 18
ο
 :  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον 

Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και 

Κοινοτήτων Νομού Λάρισας (ΦοΔΣΑ) με τίτλο: «Εργασίες 

αποκομιδής απορριμμάτων του Δ. Αγιάς για το έτος 2014». 

 

Στην Αγιά, σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 (6:00μμ.), 

στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 

18843/15-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του 

Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και 

επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 

του Ν. 3852/2010. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Βατζιάς Αντίγονος 3. Βαλάρης Γεώργιος 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 7. Καλαγιάς Γρηγόριος
1
 

8. Καψάλης Βασίλειος 9. Κουτσαντάς Βασίλειος
2
 

10. Λέτσιος Βασίλειος 11. Μαρούδας Ρίζος
3
 

12. Μαυρογιάννης Αντώνιος 13. Μπάτσικας Βασίλειος 

14. Μπελιάς Αντώνιος 15. Σιμούλης Θωμάς 

16. Σμυρλής Βασίλειος 17. Σουλιώτης Θεόδωρος   

18. Στάθης Νικόλαος 19. Συρακούλης Γεώργιος 

20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
4
  

Απόντες 

21. Αργύρης Νικόλαος 22. Βόγιας Δημήτριος 

23. Ξαφάρας Χρήστος 24. Πατσάς Κυριάκος 

25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 26. Τσαγκάλης Αντώνιος 

27. Τσιτσές Δημήτριος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 

2
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

3
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

4
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και 

Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), 

Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), 

Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών Σπανός Ιωάννης. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο 

ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 18
ο
 :  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον 

Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και 

Κοινοτήτων Νομού Λάρισας (ΦοΔΣΑ) με τίτλο: «Εργασίες 

αποκομιδής απορριμμάτων του Δ. Αγιάς για το έτος 2014». 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λέτσιος Βασίλειος, που 

έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:  

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του  Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-

2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»: «1. α. Για τη μελέτη και 

εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την 

παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων, οι Σύνδεσμοι Δήμων και Κοινοτήτων, οι Τ.Ε.Δ.Κ., η Ε.Ν.Α.Ε., η 

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία 

συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι οργανισμοί και φορείς, οι δημοτικές επιχειρήσεις 

ύδρευσης και αποχέτευσης, τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, καθώς και τα 

Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με 

το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 

1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού». 

2. Στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», ορίζονται επίσης οι όροι και προϋποθέσεις για τη σύναψη 

προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα. 

3. Με την με αριθ. 13797/4-10-2007 (ΦΕΚ 2239/Β΄/21-11-2007) Απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η σύσταση Συνδέσμου με την 

επωνυμία «Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και 

Κοινοτήτων Νομού Λάρισας».  Ως σκοπός του συνδέσμου ορίζεται: «… η 

εκτέλεση έργων – εργασιών, η παροχή υπηρεσιών και ο σχεδιασμός και η κατάρτιση 

προγραμμάτων και μεθόδων για την ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου υποδοχής 

αστικών στερεών αποβλήτων (σύμμεικτα απορρίμματα, υλικά συσκευασίας και 

έντυπο χαρτί, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λοιπά 

ογκώδη), …» 
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4. Από τις διατάξεις Ν. 3536/07 (ΦΕΚ 42 Α΄/23-2-2007), άρθρο 30, παρ. 1.δ), όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 24 του Ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263 Α΄/23-11-

07) προκύπτει ότι: «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». 

5. Ο Δήμος μας διαθέτει το κάτωθι ανθρώπινο δυναμικό για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών στον τομέα της καθαριότητας:  

- Έναν (1) οδηγό (τακτικός υπάλληλος) 

- Έναν (1) οδηγό αορίστου χρόνου 

- Τρεις (3) εργάτες καθαριότητας(τακτικούς υπαλλήλους) 

- Δύο (2) εργάτες καθαριότητας αορίστου χρόνου. 

Το ανωτέρω προσωπικό απασχολείται ως εξής: 

Ο μόνιμος οδηγός και δύο μόνιμοι εργάτες στην αποκομιδή απορριμμάτων (1 

πλήρωμα). Ο οδηγός αορίστου χρόνου οδηγεί τα χωματουργικά μηχανήματα του Δήμου 

(3 φορτηγά) και το αυτοκίνητο μεταφοράς προσωπικού. Δύο εργάτες στην υπηρεσία 

κοιμητηρίων και 1 εργάτης γενικών καθηκόντων. Επισημαίνεται δε ότι κατά τα 

προηγούμενα έτη χρησιμοποιήθηκαν συμβασιούχοι υπάλληλοι για την κάλυψη των 

αναγκών. 

Επίσης, ο Δήμος μας διαθέτει τον κάτωθι εξοπλισμό: 

- Τρία (3) απορριμματοφόρα νέας τεχνολογίας 14 κ.μ., 6κ.μ. και 6 κ.μ. 

- Δύο (2) απορριμματοφόρα παλαιάς τεχνολογίας 12 κ.μ. και 8 κ.μ. 

- Ένα (1) απορριμματοφόρο παλαιάς τεχνολογίας 4 κ.μ. 

- Ένα (1) απορριμματοφόρο παλαιάς τεχνολογίας 2 κ.μ. 

- Ένα σάρωθρο / Ένα πλυντήριο κάδων. 

 

6. Με βάση την έως σήμερα εμπειρία, το παραπάνω προσωπικό και ο υφιστάμενος 

εξοπλισμός δεν επαρκούν για την κάλυψη των εξαιρετικά αυξημένων αναγκών του 

«Καλλικρατικού» Δήμου Αγιάς. Επιπλέον, θα πρέπει να τονισθεί το γεγονός ότι ο 

Δήμος μας είναι τουριστικός και κατά τη θερινή περίοδο αυξάνεται υπέρμετρα το 

σύνολο των κατοίκων, με αποτέλεσμα να διογκώνονται και οι απαιτούμενες 

προσφερόμενες υπηρεσίες. Ακόμη πρέπει να επισημάνουμε τις ιδιαίτερες συνθήκες 

που έχουμε στους απομακρυσμένους ορεινούς οικισμούς και στους διάσπαρτους 

δημοτικούς χώρους. Επιπρόσθετα δε, λόγω της αναστολής των προσλήψεων με τις 

διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/2010 τεύχος Α΄), 

όπως ισχύει, δεν υπάρχει η δυνατότητα πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων 

του Δήμου μας. 

7. Από την άλλη ο «Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και 

Κοινοτήτων Νομού Λάρισας» είναι ο αρμόδιος φορέας της Πρωτοβάθμιας 

Αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και των δράσεων 

των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, και ειδικότερα, για 

την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών 

αποβλήτων με περιοχή ευθύνης την Διαχειριστική Ενότητα του Ν. Λάρισας.  

Αποκλειστική αρμοδιότητά του είναι η διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο 

νομού, με γνώμονα την εξασφάλιση της βέλτιστης παροχής υπηρεσιών και την 

προστασία του περιβάλλοντος.  

Κατόπιν των ανωτέρω, και επειδή ο Δήμος μας με τις υπηρεσίες και το προσωπικό που 

διαθέτει δεν μπορεί να φέρει εις πέρας το έργο της αποκομιδής των στερεών αποβλήτων 

(απορριμμάτων) στις Τοπικές Κοινότητες, προτείνεται να αναθέσει το έργο αυτό, μέσω 

Προγραμματικής Σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ των φορέων, στον Ενιαίο 

Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού 
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Λάρισας (ΦΟΔΣΑ), ενώ ο προϋπολογισμός για την παροχή των συγκεκριμένων 

υπηρεσιών υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 190.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού 

Λάρισας (ΦΟΔΣΑ), ως συμβαλλόμενο μέρος, θα αναλάβει:  

 Την Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων)  της Δημοτικής 

Ενότητας Αγιάς και συγκεκριμένα των οικισμών Γερακαρίου, Ανάβρας, 

Αετολόφου, Ποταμιάς, και Νερομύλων για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών από την ημερομηνία έναρξης παροχής των υπηρεσιών αποκομιδής. 

  Την Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων)  της Δημοτικής 

Ενότητας Ευρυμενών και συγκεκριμένα των οικισμών Στομίου, Ομολίου, 

Παλαιόπυργου, Αλεξανδρινής, Πλατιάς Άμμου, Κόκκινου Νερού, 

Κουτσουπιάς και Παλιουριάς για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από 

την ημερομηνία έναρξης παροχής των υπηρεσιών αποκομιδής.  

 Την Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων)  της Δημοτικής 

Ενότητας Λακέρειας και συγκεκριμένα των οικισμών Μαρμαρίνης, 

Δήμητρας, Πλασιάς, Καστρίου και Αμυγδαλής για χρονικό διάστημα δώδεκα 

(12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης παροχής των υπηρεσιών 

αποκομιδής. 

 Την Αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων)  της Δημοτικής 

Ενότητας Μελιβοίας και συγκεκριμένα των οικισμών Ρακοποτάμου,  

Πολυδενδρίου, Αγιοκάμπου, Σωτηρίτσας, Βελίκας για χρονικό διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης παροχής των υπηρεσιών 

αποκομιδής.. 

Ο Δήμος Αγιάς, ως συμβαλλόμενο μέρος, θα αναλάβει: 

 Να καταβάλλει ετησίως το χρηματικό ποσό των 214.700,00 Ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, κατά το 

χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών αποκομιδής των απορριμμάτων. 

 Να ενημερώνει τον ΦΟΔΣΑ για προβλήματα που τυχόν θα εμφανισθούν, 

προκειμένου να φροντίζουν από κοινού για την επίλυσή τους. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε να εγκρίνετε, με απόφασή σας, τη σύναψη 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Ενιαίου Συνδέσμου 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας (ΦοΔΣΑ) με 

τίτλο: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων του Δ. Αγιάς για το έτος 2014». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- Την εισήγηση του  δημοτικού συμβούλου κ. Λέτσιο Βασίλειου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, 

- το γεγονός ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Βατζιάς Αντίγονος, Καψάλης 

Βασίλειος και Στάθης Νικόλαος δήλωσαν «παρών», 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον Ενιαίο 

Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας 

(ΦοΔΣΑ) με τίτλο: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων του Δ. Αγιάς για το έτος 

2014», που θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την 

ολοκλήρωση του δωδεκάμηνου έργου της αποκομιδής των απορριμμάτων  από το 

Φορέα Υλοποίησης. 
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Β. Εγκρίνει το παρακάτω Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης που αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης:  

 

ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟ  

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  

ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ  
  

  

ΜΜεεττααξξύύ  ττοουυ  

««ΕΕννιιααίίοουυ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ΣΣττεερρεεώώνν  

ΑΑπποοββλλήήττωωνν  ΔΔήήμμωωνν  κκααιι  ΚΚοοιιννοοττήήττωωνν  ΝΝ..  

ΛΛάάρριισσααςς»»  

κκααιι  ττοουυ    

««ΔΔήήμμοουυ  ΑΑγγιιάάςς»»  

γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς::    

««ΕΕρργγαασσίίεεςς  ααπποοκκοομμιιδδήήςς  ααπποορρρριιμμμμάάττωωνν  ττοουυ  ΔΔ..  

ΑΑγγιιάάςς  γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22001144»»  

 

 

Αγιά,  …../…./…… 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

«Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων του Δ. Αγιάς για 

το έτος 2014» 

 

Στην Αγιά, σήμερα την …..-….-2014, μεταξύ των παρακάτω 

συμβαλλομένων: 

1. Του Δήμου Αγιάς που εδρεύει στην Αγιά, όπως εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Αντιδήμαρχο κ. Αντώνη Μπελιά,  ο οποίος θα αποκαλείται στο 

εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου», 

2. Του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων 

και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας που εδρεύει στην Λάρισα, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο κ. Αντώνη Γκουντάρα, και ο 

οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας 

«Φορέας Υλοποίησης», 

έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις 

παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 

1. Το Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 

ειδικότερα το άρθρο 225 αυτού, 

2.  Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το 

άρθρο 100 αυτού, 

3. Τις διατάξεις Ν. 3536/07 (ΦΕΚ 42 Α΄/23-2-2007), άρθρο 30, παρ. 1.δ), όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 24 του Ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263 Α΄/23-

11-07), 

4. Την με αριθμό ………. Απόφαση του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας περί Έγκρισης 

σύναψης προγραμματικής σύμβασης,  

5. Την με αριθμό ………. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Αγιάς περί  Έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης, 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:  

 

 

 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ – NOMIKH ΒΑΣΗ 

 

Σύμφωνα με το Νόμο 1650/1986 (ΦΕΚ Α 160/16-10-1986), άρθρο 12, παρ. 2, 

«υπόχρεοι φορείς για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι οι ΟΤΑ που μπορούν 

όμως να μη δέχονται τη διαχείριση στερεών αποβλήτων που λόγω της σύνθεσης, του 

είδους ή της ποιότητας και ποσότητάς τους δεν είναι δυνατό να διατεθούν μαζί με τα 

οικιακά». 

Με την παρ. 1α του άρθρου 30 του Ν. 3536/07 (ΦΕΚ 42 Α΄/23-2-2007) 

τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) ως προς τον 

ορισμό των αρμόδιων φορέων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και των 

ανάλογων αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. (παρ. 3 και 4), και ορίζεται ότι: «Η προσωρινή 
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αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών 

αποβλήτων σε κάθε Περιφέρεια της χώρας διενεργείται με ευθύνη των Φορέων 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), που προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ. 2 της 

κ.υ.α. 50910/2727/ 2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄/22.12.2003), οι οποίοι αντιστοιχούν στις 

διαχειριστικές ενότητες κάθε Περιφέρειας και οι οποίοι οργανώνονται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους».  

Επιπλέον δε, στο άρθρο 30, παράγρ. 3, εδάφιο β του Ν. 3536/07 προβλέπεται 

για τον ΦΟΔΣΑ ότι: «…είναι δυνατόν να συμμετέχει, ως κύριο συμβαλλόμενο μέρος, 

στις προγραμματικές συμβάσεις, που προβλέπει το άρθρο 225 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006». 

Με την με αριθ. 13797/4-10-2007 (ΦΕΚ 2239/Β΄/21-11-2007) Απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η σύσταση Συνδέσμου με την 

επωνυμία «Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και 

Κοινοτήτων Νομού Λάρισας».  Ως σκοπός του συνδέσμου ορίζεται: «… η εκτέλεση 

έργων – εργασιών, η παροχή υπηρεσιών και ο σχεδιασμός και η κατάρτιση 

προγραμμάτων και μεθόδων για την ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου υποδοχής αστικών 

στερεών αποβλήτων (σύμμεικτα απορρίμματα, υλικά συσκευασίας και έντυπο χαρτί, 

απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λοιπά ογκώδη), …». 

Επίσης, από τις διατάξεις του Ν. 3536/07 (ΦΕΚ 42 Α΄/23-2-2007), άρθρο 30, 

παρ. 1.δ), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 24 του Ν. 3613/07 (ΦΕΚ 

263 Α΄/23-11-07), προκύπτει ότι: «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». 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η 

μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων για την υλοποίηση της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες 

αποκομιδής απορριμμάτων του Δ. Αγιάς για το έτος 2014», από τον Κύριο του 

Έργου στο Φορέα Υλοποίησης. 

Ειδικότερα, επειδή ο Δήμος Αγιάς με βάση την έως σήμερα εμπειρία, με το 

προσωπικό που διαθέτει, την αδυναμία κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων μέσω 

προσλήψεων και τον υφιστάμενο εξοπλισμό, δεν μπορεί να φέρει εις πέρας το έργο 

της αποκομιδής των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) σε όλες τις Τοπικές 

Κοινότητες που περιλαμβάνει ο «Καλλικρατικός» Δήμος Αγιάς, αναθέτει μέρος του 

έργου αυτού, μέσω της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης, στον Ενιαίο Σύνδεσμο 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας (ΦΟΔΣΑ). 

Ειδικότερα, μεταβιβάζεται στο Φορέα Υλοποίησης η αρμοδιότητα της 

παροχής της υπηρεσίας αποκομιδής των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων) στους 

κάτωθι οικισμούς: 

 Γερακαρίου, Ανάβρας, Αετολόφου, Ποταμιάς, και Νερομύλων για τη 

Δημοτική Ενότητα της Αγιάς, 

 Στομίου, Ομολίου, Παλαιοπύργου, Αλεξανδρινής, Πλατιάς Άμμου, 

Κόκκινου Νερού,  Κουτσουπιάς και Παλιουριάς για τη Δημοτική Ενότητα 

Ευρυμενών, 

 Μαρμαρίνης, Δήμητρας, Πλασιάς, Καστρίου και Αμυγδαλής για τη 

Δημοτική Ενότητα Λακέρειας, 

 Ρακοποτάμου, Πολυδενδρίου, Αγιοκάμπου, Σωτηρίτσας, Βελίκας, για τη 

Δημοτική Ενότητα Μελιβοίας. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

 

2.1. Ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) αναλαμβάνει: 

 Να καταβάλλει ετησίως το χρηματικό ποσό των 214.700,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε 12 μηνιαίες δόσεις, κατά το χρονικό 

διάστημα παροχής των υπηρεσιών αποκομιδής των απορριμμάτων που 

περιλαμβάνει η παρούσα σύμβαση. Τα ποσά καταβολής (σε ευρώ) ανά μήνα 

θα είναι απολογιστικά ανάλογα με τα εκτελεσθέντα δρομολόγια ανά μήνα 

όπως περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Ι με το σύνολο των 

δρομολογίων να ανέρχονται σε πεντακόσια εξήντα εννιά (569). Επομένως, το 

κόστος κάθε δρομολογίου προκύπτει ως εξής : 

 

Κόστος Δρομολογίου  = Συνολικός Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) / Σύνολο 

Δρομολογίων 

 

Κόστος Δρομολογίου = 190.000,00 / 569 = 333,92 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

 Σε περίπτωση που δεν θα εκτελεσθούν κάποια από τα δρομολόγια τότε 

αντίστοιχα δεν θα καταβληθούν χρηματικά ποσά για τα δρομολόγια αυτά  

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο, με το επιστημονικό προσωπικό που θα 

απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης, 

τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών για το 

συντονισμό των ενεργειών, το σχεδιασμό των προς υλοποίηση δράσεων και 

την κατάρτιση του προγράμματος δρομολογίων ανά μήνα και ανά Δημοτική 

Ενότητα. 

 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες 

που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την απρόσκοπτη 

εκτέλεση των εργασιών αποκομιδής. 

 Να ορίσει τους εκπρόσωπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. 

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση 

σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές ή άλλες αλλαγές που επηρεάζουν την 

υλοποίηση του Έργου. 

 Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και 

για την από κοινού επίλυση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας 

σύμβασης. 

 Να διαθέσει στο Φορέα Υλοποίησης για τις ανάγκες του έργου της 

αποκομιδής των απορριμμάτων, ένα απορριμματοφόρο από τον υφιστάμενο 

εξοπλισμό του Δήμου. 

 Να παρακολουθεί και να ελέγχει την καλή εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρούσα, και να μεριμνά για την άμεση ενημέρωση του 

Φορέα Υλοποίησης σε περίπτωση διαπίστωσης τυχόν αποκλίσεων ή μη 

συμμορφώσεων ή λοιπών προβλημάτων. 
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2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

 Να διεκπεραιώσει την αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων)  

της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς και συγκεκριμένα των οικισμών Γερακαρίου, 

Ανάβρας, Αετολόφου, Ποταμιάς, και Νερομύλων για χρονικό διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης παροχής των υπηρεσιών 

αποκομιδής, σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται 

αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα Ι. 

 Να διεκπεραιώσει την αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων)  

της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών και συγκεκριμένα των οικισμών 

Στομίου, Ομολίου, Παλαιοπύργου, Αλεξανδρινής, Πλατιάς Άμμου, Κόκκινου 

Νερού, Κουτσουπιάς και Παλιουριάς, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών από την ημερομηνία έναρξης παροχής των υπηρεσιών αποκομιδής, 

σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων που περιγράφεται αναλυτικά στον 

παρακάτω Πίνακα Ι.  

 Να διεκπεραιώσει την αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων)  

της Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας και συγκεκριμένα των οικισμών 

Μαρμαρίνης, Δήμητρας, Πλασιάς, Καστρίου και Αμυγδαλής, για χρονικό 

διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης παροχής των 

υπηρεσιών αποκομιδής, σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων που 

περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα Ι. 

 Να διεκπεραιώσει την αποκομιδή των στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων)  

της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας και συγκεκριμένα των οικισμών 

Ρακοποτάμου,  Πολυδενδρίου, Αγιοκάμπου, Σωτηρίτσας, Βελίκας, για 

χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης παροχής 

των υπηρεσιών αποκομιδής, σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων που 

περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα Ι. 

 Να ενεργεί ως Δημόσιος Φορέας και Αναθέτουσα Αρχή για την υλοποίηση 

της εργασίας αποκομιδής των απορριμμάτων. 

 Να ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες για τη διενέργεια των διαγωνισμών που 

ενδεχομένως θα απαιτηθούν και την υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων με 

τρίτους. 

 Να ελέγχει και να παρακολουθεί την συμμόρφωση και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων των αναδόχων, που θα προκύψουν από τις διαγωνιστικές 

διαδικασίες, με βάση τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης. 

 Να τηρεί και να συμμορφώνεται με όλες τις απορρέουσες από την 

Προγραμματική Σύμβαση υποχρεώσεις ως Αναθέτουσα Αρχή του Έργου.  

 Να επιθεωρεί την κατάσταση και την πρόοδο των εργασιών και να ελέγχει 

τακτικά τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες προδιαγραφές και απαιτήσεις. Να 

ελέγχει και να παρακολουθεί, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των 

προβλεπόμενων εργασιών, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, του 

προγράμματος των δρομολογίων και όλων των σχετικών προδιαγραφών. 

 Να ελέγχει και να παρακολουθεί την σωστή διαχείριση και συντήρηση του 

εξοπλισμού που έχει διατεθεί από το Δήμο Αγιάς (ένα απορριμματοφόρο) για 

την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 

 Να κοινοποιεί στον Κύριο του Εργου αναφορές προόδου για την εξέλιξη του 

φυσικού αντικειμένου του Έργου.  

 Να συνεργάζεται με τον Κύριο του Έργου και τα αρμόδια στελέχη του 

(αρμόδιο Αντιδήμαρχο, αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος Καθαριότητας, 
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Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου) για την από κοινού κατάρτιση του 

εβδομαδιαίου και μηνιαίου προγράμματος των δρομολογίων που θα 

εκτελούνται ανά Τοπική Κοινότητα και ανά οικισμό, για τη βελτιστοποίηση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Να εξετάζει και να υλοποιεί τα σχετικά αιτήματα του Κυρίου του Έργου για 

τροποποιήσεις του Προγράμματος των δρομολογίων που περιγράφονται στον 

Πίνακα Ι της παρούσας, ανάλογα με τις ανάγκες που θα ανακύπτουν κάθε 

φορά. 

 Να εντοπίζει έγκαιρα θέματα που οδηγούν σε διαφορές, αθέτηση 

υποχρεώσεων Δημοσίου, καθυστερήσεις από κινδύνους που έχει αναλάβει το 

Δημόσιο. 

 Να καλύπτει τα έξοδα που προκύπτουν για την υλοποίηση των 

προβλεπόμενων εργασιών αποκομιδής των απορριμμάτων, να παρακολουθεί, 

να διευθετεί τις σχετικές διαδικασίες με την συγκέντρωση των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών και παραστατικών για τις πληρωμές και να διεκπεραιώνει 

την καταβολή των απαιτούμενων κάθε φορά χρηματικών ποσών κατά τα 

οριζόμενα στη Σύμβαση.  

Πίνακας Ι: Πίνακας Δρομολογίων  

  

Δημοτική 

Ενότητα 

Αγιάς 

Δημοτική 

Ενότητα 

Λακέρειας 

Δημοτική 

Ενότητα 

Ευρυμενών 

Δημοτική 

Ενότητα 

Μελιβοίας 

Μήνας Αριθμός Δρομολογίων 

Ιανουάριος 5 5 10 10 

Φεβρουάριος 4 4 8 8 

Μάρτιος  4 4 8 8 

Απρίλιος 10 10 20 20 

Μάιος 6 6 16 16 

Ιούνιος 8 8 16 24 

Ιούλιος 10 10 31 51 

Αύγουστος 8 8 31 48 

Σεπτέμβριος 8 8 16 18 

Οκτώβριος 5 5 10 10 

Νοέμβριος 4 4 8 8 

Δεκέμβριος 5 5 10 10 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

(569) 77 77 184 231 

Γενικό Σύνολο 190.000,00 
   ΦΠΑ (13%)  24.700,00 
   

Συνολικός 

Προϋπολογισμός 214.700,00 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 11 από 14 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 190.000,00 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. 

Σημειώνεται ότι ο προαναφερθέν προϋπολογισμός αναφέρεται στην εκτέλεση του 

συνόλου των δρομολογίων (569) που περιγράφονται στον Πίνακα Ι του άρθρου 2 

της παρούσης.  

Ο Δήμος Αγιάς θα καταβάλλει ετησίως το χρηματικό ποσό των 214.700,00 

ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε 12 μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες 30 

ημέρες μετά την έκδοση του τιμολογίου από τον Φορέα, κατά το χρονικό διάστημα 

παροχής των υπηρεσιών αποκομιδής των απορριμμάτων που περιλαμβάνει η 

παρούσα σύμβαση. Τα ποσά καταβολής (σε ευρώ) ανά μήνα θα είναι απολογιστικά 

σύμφωνα με τα εκτελεσθέντα δρομολόγια ανά μήνα, με το κόστος κάθε δρομολογίου 

να ανέρχεται σε 333,92 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης. 

 Η κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων του Δήμου που προκύπτουν από 

τη παρούσα σύμβαση, θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Δήμου (ανταποδοτικά 

τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού). 

Ο Δήμος Αγιάς σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της μηνιαίας δόσης 

άνω των 30 ημερών, εκχωρεί το δικαίωμα στο Φορέα να εισπράττει το ποσό με 

παρακράτηση μέσω της ΔΕΗ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής 

της και λήγει με την ολοκλήρωση του δωδεκάμηνου έργου της αποκομιδής των 

απορριμμάτων  από το Φορέα Υλοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

Είναι δυνατή, μετά από έγγραφο αίτημα του Δήμου Αγιάς, η μεταβολή της 

συχνότητας ή η τροποποίηση της μηνιαίας κατανομής των δρομολογίων ανά 

Δημοτική Ενότητα, όπως αυτά ενδεικτικά περιγράφονται στον Πίνακα Ι του άρθρου 2 

της παρούσας, ανάλογα με τις ανάγκες που θα ανακύψουν κατά το χρονικό διάστημα 

εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης.   

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στους διαγωνισμούς, καλής εκτέλεσης 

του Έργου κλπ, τα τιμολόγια, τα παραστατικά και τα απαιτούμενα φορολογικά 

στοιχεία, όπως τιμολόγια, δελτία αποστολής και λοιπά παραστατικά, θα εκδίδονται 

υπέρ του Φορέα Υλοποίησης. Αντίγραφα όλων των παραστατικών και των 

χρηματικών ενταλμάτων που θα εκδίδονται από το Φορέα Υλοποίησης, θα 

παραδίδονται στον Κύριο του Έργου. Οι πληρωμές προς τους Αναδόχους θα γίνονται 

από το Φορέα Υλοποίησης. 

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. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 12 από 14 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης συστήνεται 

όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Αγιά. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :  

- έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, με τον αναπληρωτή του, 

- έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης, με τον αναπληρωτή του, 

- έναν (1) εκπρόσωπο του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 

Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Αγιάς, με τον αναπληρωτή του. 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν με αποφάσεις τους τα μέλη της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης και τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον αναπληρωτή 

του. 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) είναι ο 

συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την 

εκτέλεση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης με πρωταρχικό στόχο την 

προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, 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, 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 ΚΕΠ συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως 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 ΚΕΠ που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. 

Η ΚΕΠ συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως 

ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της ΚΕΠ 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 

ΚΕΠ κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη, αφού υπογραφούν. 

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 

ΚΕΠ θα καθορισθούν με αποφάσεις της.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

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 αποζημίωση που 

δικαιούται. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 13 από 14 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των 

καθηκόντων του.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  

 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του 

Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της 

μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10  

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 Λάρισας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η 

υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν υπάρξει 

υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του 

τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από 

υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης. 

 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.λ.π.) 

που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και 

αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και 

των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο 

οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι 

πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος 

της Σύμβασης και θα παραδοθεί στον Κύριο του Εργου κατά την καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και 

συγγενικά δικαιώματα ρητά εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου, χωρίς την 

καταβολή αμοιβής. 

 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και 

μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει σε τρίτους, χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Εργου, οποιαδήποτε 

εμπιστευτικά έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά 

την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 14 από 14 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα Συμβαλλόμενα 

Μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία (3) 

πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τον ΦοΔΣΑ 

 

 

Για τον Δήμο Αγιάς 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Ο Αντιδήμαρχος 

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΕΛΙΑΣ 

 

 

Γ. Ορίζει εκπρόσωπους του Δήμου Αγιάς στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

τον Αντιδήμαρχο Βασίλειο Σμυρλή (ως εκπρόσωπο του Τμήματος Καθαριότητας), με 

αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. Γιάνναρο Γεώργιο και τον δημοτικό 

σύμβουλο κ. Βασίλειο Λέτσιο, με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο κ. 

Σουλιώτη Θεόδωρο. 

 

Δ. Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο κ. Αντώνιο Μπελιά για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων ΟΤΑ Ν. Λάρισας.  

 

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Βατζιάς 

Αντίγονος, Καψάλης Βασίλειος και Στάθης Νικόλαος που δήλωσαν «παρών». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 279/2013. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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