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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 613 / 2012
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 17 / 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΘΕΜΑ: «Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση
της πράξης "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ"»
Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 24 Οκτώβριου του έτους 2012 ημέρα
της εβδομάδας Τετάρτη
και ώρα 18:30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 71996/
19/10/2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα
με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ :
1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ 3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
4) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 5) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 6) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 7)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΗΓΑΣ 8) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΝΑΚΗΣ 9) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ 10) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 11) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 12)
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΕΡΖΗΣ 13) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ 14) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 15) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ 16) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 17)
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΔΑΜΑΚΗΣ
18)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ
19)
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΡΑΣ 20) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΖΑΡΗΣ 21) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ 22)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ 23) ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΙΤΣΙΚΙΔΗΣ 24) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
25) ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 26) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΧΟΥΡΗΣ 27) ΣΠΥΡΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ 28) ΛΑΖΑΡΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ 29) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 30)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
31) ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
32)
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ 33) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 34) ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕΪΧΑΜΠΕΡΗΣ 35) ΦΑΝΗ
ΤΡΕΛΛΗ 36) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
και δεν προσήλθαν οι κ.κ :
1) ΜΑΡΙΝΑ ΚΕΣΕΣΙΔΟΥ 2) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ 3) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΥΡΟΣ
4) ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΓΙΟΜΤΖΗΣ 5) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο
αριθμού συμβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 36
, αποτελούντες την απόλυτη
πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 τoυ Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/8-6-2006,
δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των
μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του
Δημάρχου κ.Ευάγγελου Λαμπάκη.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρος Αγγλιάς κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Θεόδωρος Αγγλιάς, εισηγούμενος το
44ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση σχεδίου προγραμματικής
σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ"»
λέει ότι ο
αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών υπέβαλε την
εισήγηση επί του θέματος η οποία έχει ως εξής :
Κύριοι Σύμβουλοι
Οι δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις σύμφωνα
Με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας. Με στόχο την προστασία την
ανάπτυξη και την
συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας της ζωής της τοπικής
κοινωνίας . Στις
αρμοδιότητες των δήμων στον τομέα του περιβάλλοντος κυρίαρχη θέση έχει η
αποκομιδή και
διαχείριση των αποβλήτων της εδαφικής τους περιφέρειας.
Σύμφωνα Με το αρ. 7 της ΚΥΑ 50910/2727( ΦΕΚ Β’ 1909/2003), υπόχρεοι φορείς
για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι οι ΟΤΑ πρώτου βαθμού, ενώ για
την προσωρινή αποθήκευση, Μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση είναι ο
Φορέας διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.ΔΙ.Σ.Α.) της διαχειριστικής Ενότητας
στην οποία ανήκει ο ΟΤΑ σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων. Οι υπόχρεοι Φορείς μπορούν να αναθέτουν τις αρμοδιότητές
τους για την διαχείριση των αποβλήτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα
με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Οι ΦΟ.ΔΙ.Σ.Α. μπορούν να εκτελέσουν και την συλλογή και την μεταφορά
των στερεών αποβλήτων εφόσον γίνει σχετική ανάθεση από ΟΤΑ της
διαχειριστικής Ενότητας. Κατ’ εξαίρεση και για την αποτελεσματικότερη
εκπλήρωση των σκοπών ο ΦΟ.ΔΙ.Σ.Α. είναι δυνατόν να συμμετέχει ως κύριο
συμβαλλόμενο Μέρος στις προγραμματικές συμβάσεις που προβλέπει το άρθρο 255
του Κώδικα & Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.
3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το αρ. 100 του Ν. 3852/2010.
Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. αποτελεί τον ΦΟ.ΔΙ.Σ.Α. της διαχειριστικής Ενότητας
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και ως τέτοιος φορέας είναι υπεύθυνος για την
εφαρμογή του περιφερειακού σχεδιασμού.
Σύμφωνα με τον περιφερειακό σχεδιασμό για τον Ανατολικό Τομέα της
Περιφέρειας μας προβλέπεται η
δημιουργία υποδομών Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων στην θέση «Μαυρότοπος» του Αγροκτήματος Ποτάμου του Δήμου
Αλεξανδρούπολης.
Τα έργα που προβλέπονται να γίνουν για τις ανάγκες του ΠΕΣΔΑ είναι η
Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) και ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής
Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.).
Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. σαν κύριος του έργου δεν έχει την απαιτούμενη
διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση των έργων αυτών τα οποία είναι και
συγχρηματοδοτούμενα. Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, η
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. δύναται με προγραμματική σύμβαση να μεταβιβάσει, σε
Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού ο οποίος ικανοποιεί τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας την
υλοποίηση πράξεων.
Λόγω της φύσης, του μεγέθους του έργου της ΜΕΑ και κυρίως λόγω της
έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης ο ενδεικνυόμενος τρόπος υλοποίησής του
είναι με την μέθοδο ΣΔΙΤ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005.
Οι υπηρεσίας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα ισχύοντα πρότυπα, τις
εγκεκριμένες μελέτες, τις υπάρχουσες εγκρίσεις και την κοινή πρακτική για
προγραμματικές συμβάσεις του είδους συνέταξε σχέδιο προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ «της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων
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Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.)» και «του Δήμου
Αλεξανδρούπολης»
για την υλοποίηση της πράξη με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ» μέσω ΣΔΙΤ σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3389/2005 το οποίο σας παραθέτω.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ
«της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.)».

Απορριμμάτων

και
«του Δήμου Αλεξανδρούπολης»
για την Πράξη1
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ»

(υλοποίηση μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. 3389/2005)

Κομοτηνή, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ως πράξη νοείται το έργο ή ομάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, η πράξη δύναται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα
υποέργα (τεχνικά έργα ή/και μελέτες ή/και προμήθειες ή/και υπηρεσίες κ.α.), τα οποία θα πρέπει να
αποτελούν στο σύνολό τους το αντικείμενο της παρούσας. Δεν είναι δυνατή η σύναψη χωριστής
προγραμματικής σύμβασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων υλοποίησης υποέργου.
1
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 2
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (MEA)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ»
(υλοποίηση μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. 3389/2005)

Στην Κομοτηνή, σήμερα την Παρασκευή __-__-201_, μεταξύ των παρακάτω
συμβαλλομένων :
1. Της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης με το διακριτό τίτλο «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.» που εδρεύει στην
Κομοτηνή, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κυριάκο
Χαρακίδη και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του
Έργου»
2. Tου Δήμου Αλεξανδρούπολης , που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Λαμπάκη, και η οποία 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. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 232
Α/22-9-2005).
2. Του άρθρου 225 παρ. 1α του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ. Α΄ 114/08-01-2006) όπως συμπληρώθηκε με τον
N. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010).

3. Του άρθρου 30 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ. Α΄ 42/23-02-2007) όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3613/07.i
4. Της ΚΥΑ 2527/09 (ΦΕΚ 83 Β/23-1-2009): Ειδικότερα ζητήματα και θέματα
αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την
άσκηση

τιμολογιακής

πολιτικής

των

Φορέων

Διαχείρισης

Στερεών

Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).

Kατά περίπτωση δύναται, κατά την κρίση των συμβαλλομένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή
πρόσθετα άρθρα
2
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5. Της Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ1909.Β/22.12.2003) «Μέτρα και όροι για
τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός
Διαχείρισης».
6. Της Κ.Υ.Α. 29407/3508 (ΦΕΚ 1572.Β/16.12.2002) «Μέτρα και όροι για την
υγειονομική ταφή των αποβλήτων».
7. Του άρθρου 12 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει.
8. Του

Ν.

2939/2001

«Συσκευασίες

και

εναλλακτική

διαχείριση

των

Εγκυκλίου

του

συσκευασιών και άλλων προϊόντων κλπ.», όπως ισχύει.
9. Της

με

αριθμ.

πρωτ.

Οικ.103731/1278/13-5-2004

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

10. Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων

συμβάσεων

έργων,

προμηθειών

και

υπηρεσιών",

όπως

τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης
Νοεμβρίου 2005.
11. Του άρθρου 3 του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 42/22-02-2005).
12. Του Π.Δ. 346/1998 «Προσαρμογή τη Ελληνικής Νομοθεσίας για τις
δημόσιες

συμβάσεις

υπηρεσιών

προς

τις

διατάξεις

της

Οδηγίας

92/50/ΕΟΚ.».
13. Του άρθρου 21, παρ. 18 και του άρθρου 46. παρ. 5 του Ν. 2218/94 όπως
ισχύουν.
14. Της με αριθ. πρωτ. 37287/32/1-11-1999 Εγκυκλίου του Υ.Π.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για
τη σύνταξη προγραμματικών συμβάσεων.
15. Του διαχειριστικού σχεδίου του έργου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με τίτλο:
«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) σε επίπεδο
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.», όπως αυτό εγκρίθηκε κατόπιν της αριθ. πρωτ.
9424/9 03-09-09 Απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης.
16. Της υπ’ αριθμόν Ε (2004) 5616/22-12-2004 Απόφασης της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικής με τη χορήγηση οικονομικής συνδρομής
από το Ταμείο Συνοχής για το έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης
Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης»
στην Ελληνική Δημοκρατία (αριθμός CCI: 2004 GR 16C PE 012) και
ιδιαίτερα του ειδικού όρου 12.8.2 αυτής.
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17. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267Α/312-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού.

18. Το με αριθ. Πρωτ. 20238/15-12-2008

έγγραφο επιβεβαίωσης της

Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής/ Π.Α.Μ.Θ., με το οποίο επιβεβαιώνεται η
διαχειριστική επάρκεια του Δήμου Αλεξανδρούπολης ως Φορέα Υλοποίησης.
19. Της υπ’ αριθ. ___/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Αναπτυξιακής

Ανώνυμης

Εταιρίας

Διαχείρισης

Απορριμμάτων

Ανατ.

Μακεδονίας Θράκης.(ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.).
20. Της υπ’ αριθμ. ____/_-_-2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Αλεξανδρούπολης συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά
τα ακόλουθα:
συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω :
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία
Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Α.Α.Ε.» και με το
διακριτικό τίτλο «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.», έχει ως σκοπό κατά το καταστατικό της,
την ενιαία, ορθολογική και σύμφωνη με το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που
προβλέπεται εκάστοτε από τους σχετικούς Νόμους για την προστασία του
Περιβάλλοντος,

τις

Ευρωπαϊκές

Οδηγίες

περί

στερεών

αποβλήτων

και

τις

Υπουργικές Αποφάσεις περί των μέτρων και των όρων για τη Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων, διαχείριση των απορριμμάτων του συνόλου των Ο.Τ.Α. της ενιαίας
διαχειριστικής
Υγειονομικής

ενότητας
Ταφής

της

των

Π.Α.Μ.Θ.,

απορριμμάτων

την

εφαρμογή

και

την

της

μεθόδου

της

οριστική

εξάλειψη

της

ανεξέλεγκτης απόρριψής τους, τον σχεδιασμό των τοπικών και υπερτοπικών
προγραμμάτων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, την ευθύνη της λειτουργίας
των

Περιφερειακών

συστημάτων

μεταφόρτωσης

και

ανακύκλωσης

των

απορριμμάτων (λειτουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων – Χ.Υ.Τ.Α.,
Σταθμών

Μεταφόρτωσης

Απορριμμάτων

–

Σ.Μ.Α.,

Κέντρων

Διαλογής

Ανακυκλώσιμων Υλικών – Κ.Δ..Α.Υ.) κ.ά.), τον σχεδιασμό της οργάνωσης ή
συμμετοχής σε συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων σύμφωνα με
το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (υλικών συσκευασίας ή άλλων προϊόντων, οχημάτων
που

έχουν

αυτοκινήτων,

αποσυρθεί

από

την

χρησιμοποιημένων

κυκλοφορία,
ορυκτελαίων,

μεταχειρισμένων
αποβλήτων

ελαστικών

ηλεκτρικού

και

ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συσσωρευτών κ.λ.π.), την ορθή λειτουργία των
υφιστάμενων Χ.Υ.Τ.Α. και τη παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση των όποιων
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Χ.Α.Δ.Α. στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ., την παροχή υπηρεσιών προς κάθε τρίτο σε
σχέση µε τομείς διαχείρισης απορριμμάτων γενικά, την παροχή υπηρεσιών
τεχνικής υποστήριξης και τη συμμετοχή σε εταιρίες ή φορείς, οποιαδήποτε μορφής
που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς, την εξεύρεση, εξασφάλιση και απορρόφηση
Εθνικών, Τοπικών και Ευρωπαϊκών πόρων για τη στήριξη και προώθηση του
σκοπού της εταιρίας κ.α., με γνώμονα πρωτίστως την εξασφάλιση της προστασίας
του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των πολιτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχοντας δε τους
ανωτέρω καταστατικούς σκοπούς και προσαρμοζόμενη στο υφιστάμενο νομικό
πλαίσιο της Κ.Υ.Α. 2527/09 (ΦΕΚ 83 Β/23-1-2009) «Ειδικότερα ζητήματα και
θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την
άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(Φο.Δι.Σ.Α.)» και συναφών νομικών ρυθμίσεων και διαταγμάτων, η εταιρία
«ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.» λειτουργεί ήδη από το Μάιο του 2009 (ΦΕΚ 3273/08-052009), ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δι.Σ.Α.) του συνόλου των
στερεών αποβλήτων των υπόχρεων κατά το νόμο Ο.Τ.Α. της ενιαίας διαχειριστικής
ενότητας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., συνεργαζόμενη με την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. και
την τοπική Αυτοδιοίκηση για την οργάνωση και εφαρμογή του διαχειριστικού
σχεδίου του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Σ.Δ.Α.) σε
επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης αναλαμβάνοντας την
άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 2 της ΚΥΑ
50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/23-12-2003) και κάθε άλλης συναφούς με αυτές
και αναπτύσσοντας δραστηριότητες που ικανοποιούν τους παραπάνω στόχους..
Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 2527/23-01-2009 ΚΥΑ οι
Φο.Δι.Σ.Α. ασκούν αρμοδιότητες αναθέτουσας Αρχής για τις απαιτούμενες μελέτες
σχεδιασμού και αδειοδότησης των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και για
τις αντίστοιχες υπηρεσίες που υπάγονται στον νόμο 3316/05. Επίσης ασκούν τις
αρμοδιότητες του Κυρίου του έργου και της Αναθέτουσας Αρχής για την
υλοποίηση των έργων (δημοπράτηση-κατασκευή) που έχουν καθορισθεί από το
Π.Ε.Σ.Δ.Α. Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και
υπηρεσιών διενεργείται κατ’ άρθρο 257 του Ν. 3463/2006 σύμφωνα με τις
αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α. (δηλ. κατά τις διατάξεις της
νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που ισχύει κάθε
φορά). Σημειωτέον ότι δυνάμει της παραγράφου 3β του άρθρου 30 του Ν.
3536/2007

οι

Ανώνυμες

εταιρίες

Φο.Δι.Σ.Α.

μπορούν

να

υπογράφουν

προγραμματικές συμβάσεις ως κύριοι συμβαλλόμενοι.
Στα πλαίσια των ανωτέρω δραστηριοτήτων της η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία
Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Α.Α.Ε.» ανέλαβε την
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πρωτοβουλία, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας Θράκης 2007-2013», υποβολής αίτησης προς την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την έγκριση της υλοποίησης του
έργου

της

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ»
κατά τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα»
(ΦΕΚ 232 Α/22-9-2005), το οποίο θα αναφέρεται στην παρούσα εφεξής ως «το
Έργο», με σκοπό την συμπλήρωση των ήδη υφιστάμενων λοιπών υποδομών των
αδειοδοτημένων ΧΥΤΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ (Κομοτηνής, Ξάνθης και Καβάλας),
που έχουν κατασκευαστεί στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α. της Περιφέρειας
ΑΜΘ «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης», Φορέας λειτουργίας των οποίων είναι, βάσει
της κείμενης νομοθεσίας, κατά τα ανωτέρω, η «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία
Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Α.Ε.». Ειδικότερα η
κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, στη θέση «Μαυρότοπος» του
αγροκτήματος Ποταμού στα διοικητικά όρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης του
Νομού Έβρου, σε οικόπεδο συνολικής έκτασης περίπου 550,0 στρεμμάτων, η
οποία εκτιμάται να έχει δυνατότητα επεξεργασίας 164.200 τόνων σύμμεικτων
Αστικών Στερεών Αποβλήτων (μέση ετήσια δυναμικότητα 2014-2033), 7.000
τόνων ιλύος Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) ανά έτος και 10.000
τόνων πράσινων αποβλήτων ανά έτος (181.200,00 tn) με μέγιστη ετήσια
δυναμικότητα (έτος 2033) του έργου σε Α.Σ.Α. περί τους 188.350 t/έτος,
συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 45.100.000

€, είναι απολύτως απαραίτητη

για την εύρυθμη λειτουργία τόσο του έργου Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης
Απορριμμάτων

(ΟΣΔΑ)

της

Περιφέρειας

Αν.

Μακεδονίας

Θράκης

που

συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους, όσο και για
την οριστική συμμόρφωση με τη νομοθεσία αναφορικά με τη διαχείριση των
αστικών στερεών αποβλήτων. λειτουργώντας συνδυαστικά και με τις λοιπές
υποδομές

(Σταθμοί

αναπτυχθεί,

με

Μεταφόρτωσης

γνώμονα

Απορριμμάτων,

πρωτίστως

την

ΚΔΑΥ

εξασφάλιση

της

κλπ)

που

έχουν

προστασίας

του

περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των πολιτών της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
Το Έργο είναι σύμφωνο με την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχέδιο Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο
εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 9424/9 /3-9-2009 Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και επιτυγχάνει
τους δεσμευτικούς στόχους εκτροπής Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων
(ΒΑΑ) και ανακύκλωσης υλικών που θέτει το ΠΕΣΔΑ και το θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ
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29407/2002, ΚΥΑ 50910/2003, Οδηγία ΕΕ/99/31, ΕΕ/2008/98) με σχετικά χαμηλό
κόστος για το δημότη στοχεύοντας παράλληλα στην παραγωγή ενέργειας από
ανανεώσιμες

πηγές

(ΒΑΑ)

και

στην

παραγωγή

αξιοποιήσιμων

υλικών

και

προϊόντων με περαιτέρω εφαρμογή της διαλογής των ΒΑΑ στην πηγή.
Το Έργο επιπλέον εξασφαλίζει την επίτευξη του στόχου εκτροπής των ΒΑΑ κατά
65% σε σχέση με την ποσότητα ΒΑΑ του έτους 1995, δηλαδή θα επιτυγχάνεται ο
στόχος της Οδηγίας ΕΚ/99/31 για την Ελλάδα για το έτος 2020.
Σημειώνεται περαιτέρω, ότι η μέθοδος της υλοποίησης έργων Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης Απορριμμάτων με τη διαδικασία των ΣΔΙΤ αποτελεί κοινή πρακτική
σε πολλές χώρες στη Διαχείριση Αποβλήτων, και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, με
ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, καθώς δίνεται λύση σε όλα τα επίπεδα
Διαχείρισης

των

Απορριμμάτων

ταυτόχρονα

εξασφαλίζεται

της

στους

εξυπηρετούμενης

πολίτες

η

υψηλού

περιοχής,
επιπέδου

ενώ

παροχή

υπηρεσιών. Αυτό συμβαίνει γιατί ο Δημόσιος Φορέας δεν προμηθεύεται απλώς
υποδομές και εξοπλισμό αλλά ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Η σύνδεση της
αμοιβής του Αναδόχου με την επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος και με
το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών διαμορφώνουν το κατάλληλο πλαίσιο
κινήτρων για την αρτιότητα του έργου διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη
λειτουργικότητα του συστήματος σε βάθος χρόνου.
Ειδικότερα, τα βασικά χαρακτηριστικά ενός έργου ΣΔΙΤ στον τομέα της
διαχείρισης απορριμμάτων συνοψίζονται στα εξής:

• Ανοιχτές Τεχνολογίες: Ένα έργο ΣΔΙΤ στη Διαχείριση Απορριμμάτων σε σχέση
με μια αντίστοιχη κατασκευή ενός δημοσίου έργου υποδομών προσφέρει τη
δυνατότητα

απεμπλοκής

από

τεχνικές

προδιαγραφές

υποδομών

και

τεχνολογιών, οι οποίες εμπεριέχουν εν γένει τεχνολογικούς κινδύνους. Στο
διαγωνισμό γίνονται δεκτές όλες οι δόκιμες τεχνολογίες επεξεργασίας στερεών
αποβλήτων,

υπό

την

προϋπόθεση

ότι

τηρούν

τις

απαιτήσεις

της

περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι έχουν ήδη
δοκιμαστεί με επιτυχία.

• Εξασφάλιση προκαθορισμένου χρόνου και κόστους υλοποίησης: Ο
Ανάδοχος αρχίζει να λαμβάνει πληρωμές μόνο μετά την παράδοση του έργου σε
λειτουργία,

έχοντας

χρονοδιαγράμματος

με

αυτό

τον

υλοποίησης.

τρόπο

ισχυρό

Υπερβάσεις

κίνητρο

κόστους

και

τήρησης

του

ζημίες

που

ενδεχομένως προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης βαρύνουν πλήρως τον
Ιδιώτη Ανάδοχο και όχι το Δημόσιο.
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• Σύνδεση αμοιβής Αναδόχου και ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών:
Κατά την υλοποίηση της σύμβασης ΣΔΙΤ το Δημόσιο κατέχει ισχυρό εποπτικό
ρόλο όσον αφορά στην απόδοση του Αναδόχου και την εν γένει λειτουργία του
έργου. Στο πλαίσιο αυτό, οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο, κατά την περίοδο
λειτουργίας,

θα

είναι

συνδεδεμένες

με

τον

συστηματικό

έλεγχο

και

παρακολούθηση των επιθυμητών αποτελεσμάτων, την τήρηση των κριτηρίων
διαθεσιμότητας και των προδιαγραφών λειτουργίας, καθώς και την επίτευξη των
στόχων που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Η μη ικανοποίηση των δεικτών
αυτών συνεπάγεται μη πληρωμή του Αναδόχου. Η παρακολούθηση των
αποτελεσμάτων γίνεται με την υιοθέτηση συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης,
όπως η ποσότητα και η σύνθεση του υπολείμματος που οδηγείται στο ΧΥΤΥ, η
ποσότητα

των

ανακυκλωμένων

υλικών,

η

ποσότητα

της

παραγόμενης

ενέργειας, η ικανοποίηση των χρηστών κλπ.

• Ενοποίηση της ευθύνης μελέτης, κατασκευής, συντήρησης και τεχνικής
διαχείρισης του έργου, στη βάση προδιαγραφών αποτελέσματος: Μέσω
ΣΔΙΤ ο Ιδιωτικός φορέας έχει το κίνητρο ταχείας έναρξης λειτουργίας των
υποδομών που θα εγκαταστήσει όταν η αποπληρωμή του συναρτάται με την
παροχή των τελικών υπηρεσιών που του ζητούνται. Έχει κίνητρο όχι μόνο να
παραδώσει τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, αλλά ένα ενοποιημένο,
δοκιμασμένο και λειτουργικό σύστημα στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Επίσης,
έχει

ισχυρό

κίνητρο

αντικαταστάσεις

να

επιμέρους

συντηρεί

τον

στοιχείων,

εξοπλισμό

προκειμένου

και

να

να

μην

προβαίνει

σε

επηρεασθούν

αρνητικά τα έσοδά του από τη μειωμένη απόδοση του συστήματος.

• Χρηματοδότηση έργου - Μόχλευση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων: Οι
απαιτούμενες

επενδύσεις

για

την

υλοποίηση

του

έργου

διαχείρισης

απορριμμάτων με ΣΔΙΤ μπορούν να υλοποιηθούν συνδυάζοντας Κοινοτικούς με
Ιδιωτικούς Πόρους.
Η ανωτέρω Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) θα περιλαμβάνει κατά
την εγκεκριμένη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων τις ακόλουθες
επιμέρους μονάδες :
•

Μονάδα Υποδοχής

•

Μονάδα Μηχανικής Διαλογής

•

Μονάδα συμπίεσης προϊόντων και παραπροϊόντων

•

Μονάδα Αναερόβιας Χώνευσης Οργανικού κλάσματος

•

Μονάδα

Ωρίμανσης

Οργανικού

(compost) ποιότητας Β’
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Μονάδα αερόβιας κομποστοποίησης από προδιαλεγμένο οργανικό – πράσινα

•

απόβλητα και ωρίμανσης εδαφοβελτιωτικού (κόμποστ) ποιότητας Α’
•

Μονάδα Ραφιναρίσματος του compost.

•

Συγκρότημα Παραγωγής Ενέργειας. Το συγκρότημα Παραγωγής Ενέργειας
περιλαμβάνει

τη

Μονάδα

Παραγωγής

ηλεκτρικής

ενέργειας

από

το

παραγόμενο βιοαέριο της αναερόβιας χώνευσης οργανικού, σε συνδυασμό
με το παραγόμενο βιοαέριο του ΧΑΔΑ και ΧΥΤΥ.
Σε κάθε περίπτωση, άσχετα με την τεχνολογία που θα επιλεγεί και τα επιμέρους
στάδια της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, το τελικό υπόλειμμα θα πρέπει
να μπορεί να διατεθεί σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων.
Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης είναι υπεύθυνος για όποια τροποποίηση επιλεγεί να
γίνει στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της μονάδας
Τα εμπορεύσιμα προϊόντα της ΜΕΑ θα είναι τα εξής :
•

Βελτιωτικό

εδάφους

(compost)

ραφιναρισμένο

με

ποιοτικά

χαρακτηριστικά που το καθιστούν αποδεκτό σε γεωργικές χρήσεις τόσο
σε ότι αφορά στην εμφάνισή του όσο και στα μηχανικά, φυσικά και
χημικά χαρακτηριστικά του

Για

το

•

Μέταλλα (σιδηρούχα και αλουμίνιο)

•

Ηλεκτρική και Θερμική ενέργεια

•

Άλλα ανακυκλώσιμα προϊόντα

έργο

ΣΔΙΤ

της

Κατασκευής

Μονάδας

Επεξεργασίας

Απορριμμάτων

Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας ΑΜΘ εξετάζεται επιπλέον η αξιοποίηση πόρων του
ΕΣΠΑ για τη μερική χρηματοδότηση της αρχικής κεφαλαιακής δαπάνης έως και
50%. Η αξιοποίηση κοινοτικών πόρων στο συγκεκριμένο έργο θα μειώσει τις
πληρωμές διαθεσιμότητας (Τέλη Χρήσης) και θα αυξήσει την απορρόφηση
κοινοτικών πόρων σε ένα έργο υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους πολίτες, ενώ
θα διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του συστήματος σε βάθος χρόνου.
Επειδή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) κατά την
προγραμματική

περίοδο

2007-2013

απαιτείται

η

επιβεβαίωση

της

διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων
πριν

από

την

ανάληψη

της

ευθύνης

εκτέλεσής

τους,

προκειμένου

να

επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική
διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
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Επειδή η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. δεν διαθέτει την απαραίτητη κατά τις προβλεπόμενες
ρυθμίσεις

του ανωτέρω

περιόδου

2007-2013,

Επιχειρησιακού

διαχειριστική

Προγράμματος της προγραμματικής

επάρκεια

ώστε

να

καταστεί

δικαιούχος

χρηματοδότησης και αναλάβει αυτοδύναμα την υλοποίηση του έργου της
κατασκευής ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ., δεδομένου ότι δεν διαθέτει επαρκώς στελεχωμένη Τεχνική
Υπηρεσία, η οποία δύναται αυτοτελώς να αναλάβει τις κατά τον νόμο αρμοδιότητες
της Αναθέτουσας Αρχής.
Για

τον

λόγο

αυτό

καθίσταται

απολύτως

αναγκαία

η

συνεργασία

της

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, ο οποίος διαθέτει
επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το
ΕΣΠΑ που περιλαμβάνει επιβεβαίωση τύπου / κατηγορίας Α που απαιτείται για
την υλοποίηση του ανωτέρω Έργου και πλήρως στελεχωμένη και οργανωμένη
Τεχνική Υπηρεσία με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με τεχνογνωσία
σε

θέματα

τεχνολογίας

και

διαχείρισης

περιβάλλοντος

και

με

ιδιαίτερα

σημαντική και εφαρμοσμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων
διαχείρισης δημοτικών στερεών αποβλήτων και που μπορεί να αναλάβει
αρμοδιότητες Αναθέτουσας Αρχής του εν λόγω έργου, λειτουργώντας ως ο
αρμόδιος

Δημόσιος Φορέας

του Έργου έναντι της

Ειδικής

Γραμματείας

Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και της Διυπουργικής Επιτροπής
Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
Για

την

εξυπηρέτηση

λοιπόν

της

υλοποίησης

του

ανωτέρω

έργου

και

προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα διαχειριστικής επάρκειας, τεχνικών
μέσων και διαθέσιμου εξειδικευμένου προσωπικού του κυρίου του ανωτέρω
Έργου

«ΔΙ.Α.Α.Μ.Α.Θ.

Α.Α.Ε.»,

συνάπτεται

η

παρούσα

προγραμματική

σύμβαση μεταξύ της ΔΙ.Α.Α.Μ.Α.Θ. Α.Α.Ε. και του Δήμου Αλεξανδρούπολης,
ώστε να καταστεί δυνατή με την σύμπραξή του, η κατάρτιση και κατάθεση από
τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ πλήρους φακέλου - αίτησης σ την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την έγκριση της υλοποίησής
του σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 232 Α/22-9-2005), επιπλέον δε η
σύνταξη

πλήρους

φακέλου

τευχών

δημοπράτησης

και

η

ανάληψη

της

υποχρέωσης δημοπράτησης και παρακολούθησης της εκτέλεσης του εν λόγω
έργου σύμφωνα με τους όρους του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης
Απορριμμάτων ΑΜΘ και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο διαχείρισης των λοιπών
υφιστάμενων

υποδομών

που

Περιφέρειας

ΑΜΘ

με

και

λειτουργούν
την

καλύτερη
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προερχόμενων από το ΕΣΠΑ για τη μερική χρηματοδότηση της αρχικής
κεφαλαιακής δαπάνης.
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της
αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

(MEA)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ» («το Έργο») από τον Κύριο του Έργου
στο Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας
σύμβασης, ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει
ως ο αρμόδιος Δημόσιος Φορέας του Έργου έναντι της Ειδικής Γραμματείας
Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και της Διυπουργικής Επιτροπής
Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
Ο Φορέας Υλοποίησης, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί
όλα τα καθήκοντα του αρμόδιου Δημόσιου Φορέα και της Αναθέτουσας Αρχής,
όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού
Τομέα (Ν. 3389/2005).
Στο πλαίσιο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ο Κύριος του Έργου
αναθέτει και ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει να εκτελέσει τις παρακάτω
ενέργειες ενδεικτικά3 :
1) Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών
και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
2) Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης του έργου.
3) Σύνταξη

και

υποβολή

Πρότασης

Υπαγωγής

Σύμπραξης

στην

Ειδική

Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα.
4) Σύνταξη και υποβολή Αίτησης Υπαγωγής Σύμπραξης στην Διυπουργική
Επιτροπή Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα.
5) Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση τευχών διακήρυξης διαγωνισμού.
6) Διενέργεια διαδικασιών διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών σύμφωνα
με τη νομοθεσία Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
7) Υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Σύμπραξης και των Παρεπόμενων
Συμφώνων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005.
8) Διαχείριση και παρακολούθηση - εποπτεία της υλοποίησης του Έργου.
9) Παρακολούθηση - εποπτεία της λειτουργίας του Έργου.
3

Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες
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10)Παρακολούθηση

και

διευθέτηση

πληρωμών

του

Ιδιωτικού

Φορέα

Σύμπραξης.
11)Έλεγχο και παρακολούθηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του
Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης.
12)Έλεγχο και παρακολούθηση της απόδοσης του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης
κατά την περίοδο λειτουργίας.

13) Βεβαίωση και είσπραξη των τελών από τους Δήμους.
Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και
μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα
καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά
προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Κατά τα λοιπά, ως προς τα
αποφαινόμενα όργανα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ.131/1998.
Για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου απαιτείται να γίνουν επιπλέον όλες οι
απαραίτητες ενέργειες (σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα, ως
αναπόσπαστο τμήμα της, - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ).
ΑΡΘΡΟ 2 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι

συμβαλλόμενοι

φορείς

αναλαμβάνουν

τις

παρακάτω

υποχρεώσεις

και

δικαιώματα:
2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:
•

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 εγκρίνουν την Πρόταση – Αίτηση Υπαγωγής Σύμπραξης κατά τις
διατάξεις

του Ν. 3389/2005

μετά

από

όποια

τροποποίηση

κατόπιν

υποδείξεως της ΕΓΣΔΙΤ.
•

Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες
που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση
του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.

•

Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

•

Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις
δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα
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Υλοποίησης

προσωπικό

για

την

υλοποίηση

του

Έργου 4,

κατά

τα

προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
•

Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση
σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την
υλοποίηση του Έργου.

•

Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του από
τον Ιδιωτικό Φορέας Σύμπραξης.

•

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

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
1. Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό
περιγράφεται

στο

συνημμένο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ι,

το

οποίο

αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
2. Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και
ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης
του Έργου.
3. Να συντάξει και να υποβάλλει την Αίτηση Υπαγωγής προς στην Διυπουργική
Επιτροπή ΣΔΙΤ για την υπαγωγή του Έργου στις διατάξεις του Ν.
3389/2005, όπως ισχύει, εφόσον αυτό έχει ενταχθεί στον Κατάλογο
Προτεινόμενων Συμπράξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005,
όπως ισχύει.

4. Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού
Δελτίου Προτεινόμενης
Διαχειριστική Αρχή

Πράξης και την υποβολή του στην αρμόδια

και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του

Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.
5. Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης
ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.
3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
6. Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών του Έργου σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία
ΣΔΙΤ (ΕΓΣΔΙΤ).
7. Να

διενεργήσει

τον

διαγωνισμό

του

Έργου,

την

αξιολόγηση

των

προσφορών, την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Σύμπραξης καθώς και
των Παρεπόμενων Συμφώνων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005,
όπως ισχύει.

4

Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου.
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8. Να τηρεί και να συμμορφώνεται με όλες τις απορρέουσες από τη Σύμβαση
Σύμπραξης, υποχρεώσεις ως Αναθέτουσα Αρχή του Έργου.

9. Να ελέγχει τις υποβληθείσες από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης μελέτες ως
προς

την

τήρηση

συμβατικών

ρυθμίσεων

(περιβαλλοντικών

όρων,

προδιαγραφών, χώρων εκτέλεσης έργου κλπ).
10. Να παρακολουθεί την τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του
Έργου σύμφωνα με το υποβληθέν πρόγραμμα κατασκευής από τον Ιδιωτικό
Φορέα Σύμπραξης.

11. Να εξετάζει και να εγκρίνει τις προτεινόμενες από τον Ιδιωτικό Φορέα
Σύμπραξης μεταβολές της τεχνικής του προσφοράς και των προδιαγραφών
της Αναθέτουσας Αρχής.
12. Να παρακολουθεί την τήρηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του
Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης.
13. Να παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής των
εργαζομένων και της τήρησης όλων των περιβαλλοντικών απαιτήσεων.
14. Να επιθεωρεί την κατάσταση και την πρόοδο των εργασιών και να ελέγχει
τη συμμόρφωση του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης με τις υποχρεώσεις του,
που απορρέουν από τη Σύμβαση Σύμπραξης, τις προδιαγραφές της
αναθέτουσας αρχής και την τεχνική προσφορά του.

15. Να παρακολουθεί κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας, όλες τις
απαιτούμενες

δοκιμές

-

ελέγχους

των

εγκαταστάσεων

από

πλευράς

διαφορές,

αθέτηση

Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης.
16. Να

εντοπίζει

έγκαιρα

θέματα

που

οδηγούν

σε

υποχρεώσεων Δημοσίου, καθυστερήσεις από κινδύνους που έχει αναλάβει
το Δημόσιο.
17. Να προβαίνει στις ενέργειες για την έκδοση του πιστοποιητικού αποδοχής
του Έργου από τον ανεξάρτητο ελεγκτή με έλεγχο των αποτελεσμάτων των
δοκιμών ή και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, εντολή εκτέλεσης πρόσθετων
δοκιμών και ερευνών για επιβεβαίωση της αρτιότητας του Έργου πριν από
την έναρξη λειτουργίας του.
18. Να παρακολουθεί, υπολογίζει και διευθετεί τις πληρωμές του Ιδιωτικού
Φορέα Σύμπραξης κατά τα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης.
19. Να ελέγχει και να παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
Ιδιωτικού

Φορέα

εγκαταστάσεων

και

Σύμπραξης
του

όσον

εξοπλισμού

αφορά
του

στη

έργου

συντήρηση
σύμφωνα

με

των
τις

Προδιαγραφές που τίθενται στη Σύμβαση Σύμπραξης.
20. Να ελέγχει και να παρακολουθεί την απόδοση του Ιδιωτικού Φορέα
Σύμπραξης κατά την περίοδο λειτουργίας του Έργου προκειμένου να
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διαπιστωθεί

αν

οι

υπηρεσίες

παρέχονται

σύμφωνα

με

τη

Σύμβαση

Σύμπραξης, τις προδιαγραφές, την τεχνική προσφορά του Ιδιωτικού Φορέα
Σύμπραξης και το σχέδιο παροχής υπηρεσιών.

21. Να προβαίνει στην βεβαίωση και είσπραξη των τελών από τους Δήμους
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 9
του Ν. 3854/2010 και του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011. Σημειώνεται ότι
κατά την διαγωνιστική διαδικασία η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με βάση
την «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» με βασικό
κριτήριο

το

χαμηλότερο

τέλος

χρήσης

(gatefee)

και

το

οποίο

θα

εισπράττεται από τους Δήμους.

22. Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει
στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. και να ενημερώνει τακτικώς την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης για την Πρόοδο του Έργου.
23. Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε
συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.
24. Να

συμμετέχει

με

έναν

εκπρόσωπό

του

στην

Κοινή

Επιτροπή

Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης προκειμένου να διασφαλισθεί η
διεπιστημονική υποστήριξη, η αρτιότητα και η ταχύτητα ολοκλήρωσης του
έργου.
Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο
Φορέας

Υλοποίησης

έχει

καταγράψει

όλες

τις

υφιστάμενες

μελέτες

και

αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΆΡΘΡΟ 3 : ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής
σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 45.100.000 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου
του

Φ.Π.Α.,

εργολαβικού

οφέλους,

αναθεωρήσεων

και

απροβλέπτων

λαμβανομένης υπόψη συμμετοχής στη χρηματοδότηση κατασκευής του Έργου από
κοινοτικούς πόρους (ΕΣΠΑ) σε ποσοστό 40%.
Σημειώνεται ότι κατά την διαγωνιστική διαδικασία η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει
με βάση την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» με βασικό
κριτήριο το χαμηλότερο τέλος χρήσης (gatefee) και το οποίο θα εισπράττεται από
τους Δήμους.
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Σε περίπτωση που κατά τη δημοπράτηση του Έργου η συμμετοχή χρηματοδότησης
από ΕΣΠΑ περιέλθει σε ποσοστό κάτω από 35% τότε ο Κύριος του έργου θα πρέπει
να εγκρίνουν εκ νέου το νέο χρηματοδοτικό σχήμα και προϋπολογισμό.
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι
τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη
έγκριση από τον Κύριος του έργου.
Το

πρόγραμμα

πληρωμών

του

έργου

του

αντικειμένου

της

παρούσας

Προγραμματικής Συμβάσεως εξειδικεύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της συμβάσεως. Τα
χρήματα καταβάλλονται από τον Φορέα Υλοποίησης σύμφωνα με τον επιμερισμό
που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.
Η αποπληρωμή κάθε επιμέρους έργου/ενέργειας θα γίνεται τμηματικά, μετά την
παράδοσή του/της (όπου αυτό απαιτείται) και τον αντίστοιχο έλεγχο, την
παραλαβή και αποδοχή από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία θα
συντάσσει προς τούτο σχετική βεβαίωση.
Τόπος πληρωμής ορίζονται τα γραφεία της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στην Κομοτηνή
Η υλοποίηση της παρούσης θα γίνει με βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως
αυτές ορίζονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο προσαρτάται στην
παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής
της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη
λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε
τροποποιήσεις της γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης.
ΑΡΘΡΟ 5 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
Η Σύμβαση Σύμπραξης θα καταρτισθεί μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης και του
αναδόχου Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης. Στη σύμβαση αυτή θα περιγράφονται με
λεπτομέρεια ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα εκάστου
συμβαλλόμενου μέρους κατά τις

διατάξεις

του ν. 3389/2005. Ο Φορέας

Υλοποίησης θα ασκεί, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, όλες
τις αρμοδιότητες του Δημόσιου Φορέα όπως αυτές καθορίζονται από το ν.
3389/2005.
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Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό, 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, προκειμένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι από τις αρμόδιες
αρχές.
Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο του Έργου θα γίνονται από το Φορέα Υλοποίησης
ΑΡΘΡΟ 6: ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με
την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Κομοτηνή.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από5 :
-

έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος

της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
-

έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και

-

ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από κοινού από τον κύριο του έργου και τον

φορέα υλοποίησης, με τον αναπληρωτή του.
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της εγκριτικής Απόφασης
Υπαγωγής του Έργου, οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης και τον Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή
του.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και
η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της
προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν
υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων
μερών

κάθε

αναγκαίου

μέτρου

και

ενέργειας

για

την

υλοποίηση

της

παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης
πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος 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.

5

Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών
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Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 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 Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη
της συνεδρίαση.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από
ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και
εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό
δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των
ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του
Έργου,

αλλά

δεν

έχει

δικαίωμα

ψήφου.

Οι

σχετικές

γνωμοδοτήσεις,

εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και
έκτακτα όταν 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 είναι εμπλεκόμενα 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.
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
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στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε
θετική ή αποθετική ζημία του.
Καθυστέρηση ή αδυναμία εκτελέσεως του έργου εν όλω ή εν μέρει στα
πλαίσια της παρούσας Σύμβασης ή άλλη παράβαση όρου τινός αυτής, δεν
συνιστούν

αθέτηση

των

συνεπάγονται ευθύνες

υποχρεώσεων

τους,

των

συμβαλλομένων

εάν οφείλονται αποδεδειγμένα

και

δε

σε λόγους

ανωτέρας βίας.
Οπωσδήποτε,

εφόσον

υπάρξει

τέτοιος

λόγος,

έκαστος

εκ

των

συμβαλλομένων οφείλει να ειδοποιεί τον άλλο, χωρίς αμέλειά του περί
τούτου, για την από κοινού αντιμετώπιση της δημιουργηθείσας εκ του λόγου
αυτού καταστάσεως.
ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007 ο Φορέας
Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των
καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον
Κύριο του Έργου.
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 Κομοτηνής.
ΑΡΘΡΟ 11 : ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ6
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης
είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα
Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το
προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του
Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
6

Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.
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Η παραπάνω δυνατότητα θα αξιοποιηθεί μόνον στην περίπτωση που αυτό
θεωρηθεί

αναγκαίο

και

θα

ζητηθεί

από

τον

συμβαλλόμενο

που

είναι

υπεύθυνος για το προσωπικό αυτό, χωρίς να θιγεί η εργασιακή του σχέση.
ΑΡΘΡΟ 12: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
12.1

Υποκατάσταση.

Απαγορεύεται

ρητώς

στο

Φορέα

Υλοποίησης

η

υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει
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.
12.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία
κ.ο.κ.)

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 παραδοθούν στον Κύριο του Έργου
κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε
τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά
δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή
αμοιβής.
12.3 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

μη

γνωστοποιήσει

σε

τρίτους,

συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά
την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 13: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε

τροποποίηση

ή

παράταση

της

παρούσας

προγραμματικής

σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων
μερών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο

μέρος

ή

η

ανοχή

καταστάσεων
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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 συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη,
σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα
πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα , ένα η διαχειριστική αρχή
και το τέταρτο θα υποβληθεί στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Δήμαρχος
Αλεξανδρούπολης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Α.Ε

Ευάγγελος Λαμπάκης

Κυριάκος Χαρακίδης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ
1. Τίτλος
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ
2. Κύριος του Έργου
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας
– Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.)
3. Φορέας Υλοποίησης
Δήμος Αλεξανδρούπολης
4. Φορέας Λειτουργίας
0-25 έτη: Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης
>25 έτη: Κύριοι του Έργου
5. Φυσικό Αντικείμενο Πράξης7
Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η κατασκευή, η συντήρηση και η λειτουργία της
Μονάδας

Επεξεργασίας

Απορριμμάτων

(ΜΕΑ)

με

μέση

ετήσια

δυναμικότητα (2014-2033) 164.200 ton βάσει των απαιτήσεων της μελέτης
και των στόχους που τέθηκαν από τον τροποποιημένο ΠΕΣΔΑ Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης και θα περιλαμβάνει κατά την εγκεκριμένη Απόφαση
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

ενδεικτικά τις ακόλουθες επιμέρους

μονάδες :
•

Μονάδα Υποδοχής

•

Μονάδα Μηχανικής Διαλογής

•

Μονάδα συμπίεσης προϊόντων και παραπροϊόντων

•

Μονάδα Αναερόβιας Χώνευσης Οργανικού κλάσματος

•

Μονάδα

Ωρίμανσης

Οργανικού

και

παραγωγής

εδαφοβελτιωτικού

(compost) ποιότητας Β’
•

Μονάδα αερόβιας κομποστοποίησης από προδιαλεγμένο οργανικό – πράσινα
απόβλητα και ωρίμανσης εδαφοβελτιωτικού (κόμποστ) ποιότητας Α’

•

Μονάδα Ραφιναρίσματος του compost.

Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης.
Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών
7
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•

Συγκρότημα Παραγωγής Ενέργειας. Το συγκρότημα Παραγωγής Ενέργειας
περιλαμβάνει

τη

Μονάδα

Παραγωγής

ηλεκτρικής

ενέργειας

από

το

παραγόμενο βιοαέριο της αναερόβιας χώνευσης οργανικού, σε συνδυασμό
με το παραγόμενο βιοαέριο του ΧΑΔΑ και ΧΥΤΥ.
Σε κάθε περίπτωση, άσχετα με την τεχνολογία που θα επιλεγεί και τα επιμέρους
στάδια της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, το τελικό υπόλειμμα θα πρέπει
να μπορεί να διατεθεί σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων.
Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης είναι υπεύθυνος για όποια τροποποίηση επιλεγεί να
γίνει στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της μονάδας
Τα εμπορεύσιμα προϊόντα της ΜΕΑ ενδεικτικά θα είναι τα εξής :
•

Βελτιωτικό

εδάφους

(compost)

ραφιναρισμένο

με

ποιοτικά

χαρακτηριστικά που το καθιστούν αποδεκτό σε γεωργικές χρήσεις τόσο
σε ότι αφορά στην εμφάνισή του όσο και στα μηχανικά, φυσικά και
χημικά χαρακτηριστικά του
•

Μέταλλα (σιδηρούχα και αλουμίνιο)

•

Ηλεκτρική και Θερμική ενέργεια

•

Άλλα ανακυκλώσιμα προϊόντα

Σημειώνεται ότι η δημοπράτηση του Έργου θα γίνει επί της βάσης των
ανοικτών τεχνολογικών λύσεων και η κατασκευή του Έργου θα γίνει με όποια
διαθέσιμη τεχνολογία μπορεί αποδεδειγμένα να καλύψει τους στόχους που
έχουν τεθεί από τις Κοινοτικές Οδηγίες σχετικά με τη μείωση της ποσότητας
του βιοαποδομήσιμου κλάσματος που εκτρέπεται προς ταφή, τους στόχους
ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών και ενέργειας, καθώς και οποιουσδήποτε
άλλους σχετικούς περιορισμούς υπάρχουν από τη νομοθεσία, όπως ειδικότερα
θα προσδιοριστούν στις προδιαγραφές αποτελέσματος που θα διαμορφωθούν
από τον Φορέα Υλοποίησης (Αναθέτουσα Αρχή), στο πλαίσιο της επιλεχθείσας
διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης του Έργου.
6. Στοιχεία χωροθέτησης των επιμέρους Τμημάτων

•

Η Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων που προτείνεται θα γίνει στην
θέση

«Μαυρότοπος»

του

αγροκτήματος

Αλεξανδρούπολης Νομού Έβρου.

7. Προϋπολογισμός Κατασκευής
Κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 της παρούσης.
8. Διάρκεια Υλοποίησης - Χρονοδιάγραμμα
Διάρκεια Υλοποίησης του Έργου
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Αντικείμενο
Μελέτη & Κατασκευή
Λειτουργία
Σύνολο

Διάρκεια σε έτη
3
25
28

Χρονοδιάγραμμα
Έγκριση αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Νόμου 3389/05 : Εντός μηνός από
την υποβολή της Πρότασης του Έργου και της Αίτησης Υπαγωγής.
Προκήρυξη διαγωνισμού : 1 μήνας μετά την απόφαση της ΔΕΣΔΙΤ
Επιλογή ΙΦΣ

: 12-14 μήνες μετά την έναρξη της διαγωνιστικής

Υπογραφή συμβάσεων

: 2 – 4 μήνες μετά την επιλογή ΙΦΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ8
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ9
Φορέας έγκρισης ή
αδειοδότησης

Έγγραφο / απόφαση
ΦΕΚ 1797/B/3.3.2004 περί Σύστασης

Αριθμός
πρωτ./
ημερομηνία

της Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρίας
Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.
Α.Α.Ε.)
Η αριθμ. πρωτ. ___/___, __.__.2012
Απόφαση

του

Γενικού

Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Μακεδονίας
Θράκης
__/2012

για

Επικύρωση

απόφασης

του

της

αριθμ.

Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του
έργου
«Μονάδα
Επεξεργασία
Απορριμμάτων και Χώρος Υγειονομικής
Ταφής Υπολειμμάτων στον Νομό Έβρου
[ΟΕΔΑ
Ανατολικού
Τομέα
της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
Θράκης (ΠΑΜΥ)].
Έγκριση
τροποποίησης
Σχεδίου
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
Θράκης.

ΥΠ. ΠΕΡΙΒ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ196552/1-3&
ΚΛΙΜ.
ΑΛΛΑΓΗΣ2012
ΓΕΝΙΚΗ
Δ/ΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΕΥΠΑ)
ΕΙΔΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
Γενικός Γραμματέας 9424/3-9της
Περιφέρειας 2009
Ανατ.
Μακεδονίας
Θράκης

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.
Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί,
πχ τίτλοι ιδιοκτησίες εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ. Σε
περίπτωση υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο.
8
9
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(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)
Ενέργεια

Υπεύθυνος φορέας
κύριος του έργου

29
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΑ
Αστικά Απόβλητα (ή απορρίμματα, ή στερεά αστικά
απόβλητα)
ΑΣΑ

Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΒΑΑ

Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα

ΓΕ

Γεωγραφική Ενότητα (ταυτίζεται με την Διαχειριστική Ενότητα)

ΔΕ

Διαχειριστική Ενότητα

ΕΜΒΕ

Εγκατάσταση Μηχανικής & Βιολογικής Επεξεργασίας

ΜΕΒΑ

Μονάδα Εκτροπής Βιοαποδομησίμων& Ανακύκλωσης

IΦΣ

Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης

ΚΔΑΥ

Κέντρο Διαχωρισμού Ανακυκλώσιμων Υλικών

ΠΕ

Περιφερειακή Ενότητα

ΠεΣΔΑ

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων

ΣΔΙΤ

Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα

ΦοΔΣΑ

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

ΧΥΤ

Χώρος Υγειονομικής Ταφής

ΧΥΤΑ

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

ΧΥΤΥ

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κυρίων
Συμβούλων μετά το τέλος της οποίας το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε της
εισήγηση, τη συζήτηση έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και του
Ν.3389/2005 και όλη τη σχετική νομοθεσία καθώς και τις διατάξεις του άρθρου
100 του Ν. 3852/2010 και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την οποία
ψήφισαν Υπέρ -31 - , Κατά -5- οι κ.κ Ραπτόπουλος, Καρυπίδης, Γαλάνης , Τρέλλη
ΠεΙχαμπέρης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΆ ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΑ
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1. Εγκρίνει το συννημένο στην παρούσα σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. και του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την
ωρίμανση και υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ».
2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης
μετά τον έλεγχο της νομιμότητας από το αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα.
Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

Μ.Ε.Δ.
Η Γραμματέας Δ.Σ.
Μαρία Κλειτσιώτη
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