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          Στη Λαμία, σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8 Λαμία), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.286541/995/6-
12-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 12η Συνεδρίαση (Τακτική) του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. 
Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από 
τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των 
ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    

Θέμα 29Ο  

H.Δ. 
Μεταφορά απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ Θήβας και Χαλκίδας του Δήμου Καρύστου.    

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε τον κ. Δημήτριο Κυρίτση, 
Περιφερειακό Σύμβουλο με τον συνδυασμό της Πλειοψηφίας « Αλλάζουμε στην Καρδιά 
της Ελλάδας», να αναπληρώσει τη Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου   κ. 
Αφροδίτη Μηλίδου,  η οποία απουσιάζει από την τρέχουσα συνεδρίαση, λόγω 
κωλύματος, και ν’ ασκήσει τα καθήκοντα αυτής κατά την τρέχουσα συνεδρίαση, βάσει της 
παρ. 2 του άρθρου 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου (υπ’ αριθμ. 16853/6-4-2011 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Πρότυπος 
Κανονισµός Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου» ΦΕΚ Β'/ 661/20-04-2011 και 
Α∆Α: 4ΑΓΝΚ-Ζ), το οποίο  αναφέρει αυτολεξεί: «Τον γραμματέα όταν απουσιάζει ή 
κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους παρόντες συμβούλους που καλείται από τον 
πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου». Ο κ. Δημήτριος Κυρίτσης αποδέχτηκε την 
πρόσκληση του Προέδρου και άσκησε χρέη Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου 
για την τρέχουσα 12η Τακτική Συνεδρίαση. 
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Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου είναι:  

 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. :Ευθύμιος Καραΐσκος,  Ευάγγελος 

Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός. 
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 
 

Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος  √ 1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Σύρου Ελένη √  
4 Αργύρης Δημήτριος  √  4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος   √ 6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  
8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας  √ 8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία  √ 
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος  √  
13 Κατσαρός Χαράλαμπος  √ 12 Παπαευσταθίου Παναγιώτης  √ 
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης  √  
16 Κούκουζας Ευάγγελος  √ «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη  √ 16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος   √ «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων   √ «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης   √  «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20   - - 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 22 9 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 17 2 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα εννέα (39) και με  δεδομένο 
ότι λόγω παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ιωάννη Γιανναράκη και μη 
ορκωμοσίας του επόμενου κατά σειρά εκλεγέντος περιφερειακού συμβούλου της  η θέση 
παραμένει κενή,  ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Μαρούλα Ξηρού. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο 

ΑΔΑ: 6Τ087ΛΗ-7Γ4



αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
 
   Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, λόγω απουσίας 
του εισηγητή του 29ΟΥ θέματος ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας και 
Περιβάλλοντος κ. Γεώργιο Αναστασίου έδωσε το λόγο στον  Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  με 
αριθμ πρωτ. οικ. 4308/279487/30-11-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 

ΓΕΝΙΚΑ: 
 

1. Ο Δήμος Καρύστου βρίσκεται σε διαδικασία   αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Καρύστου, 

καθώς και της ολοκλήρωσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). 

2. Ο συγκεκριμένος ΧΑΔΑ είναι ο τελευταίος ενεργός της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας,  ο οποίος θα πρέπει να κλείσει άμεσα τόσο για λόγους προστασίας της 

δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, όσο και για την αποφυγή των 

δυσβάστακτων προστίμων που επιβάλλονται από την Ε.Ε. σε περίπτωση μη 

αποκατάστασης των υφιστάμενων ΧΑΔΑ, και που ανέρχονται σε 80.000 ευρώ ανά 

εξάμηνο. 

3. Η διακοπή λειτουργίας και αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Καρύστου, προϋποθέτουν τον 

ορισμό αποδέκτη εναπόθεσης των αστικών αποβλήτων του Δήμου, σύμμεικτων και 

ανακυκλώσιμων, και τη διασφάλιση της χρηματοδότησης μεταφοράς των 

αποβλήτων. 

4. Με την ΚΥΑ 2693/111849 (ΦΕΚ 1398/07.07.2015)  ορίσθηκαν ως χώροι 

εναπόθεσης των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων του Δήμου Καρύστου, οι ΧΥΤΑ 

Χαλκίδας και Θήβας, των οποίων την ευθύνη λειτουργίας έχει ο Περιφερειακός 

ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., κατά ποσοστό 50% σε κάθε ΧΥΤΑ, και ως χώρος 

διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών το Κ.Δ.Α.Υ. Σχηματαρίου . 

5. Λόγω της γεωγραφικής θέσης του Δήμου Καρύστου, οι αποστάσεις για την 

μεταφορά των σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου στους ΧΥΤΑ Χαλκίδας και 

Θήβας καθώς και στο Κ.Δ.Α.Υ. Σχηματαρίου, είναι μεγάλες, με αποτέλεσμα τα κόστη 

μεταφοράς τους να είναι αυξημένα.  

6. Επίσης ο Δήμος Καρύστου με την μεταφορά των απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ 

Χαλκίδας και Θήβας καλείται να καταβάλει και το κόστος ταφής των απορριμμάτων 

αυτών στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ το οποίο έχει προσδιοριστεί για το 2018 σε 

25,29 €/τν συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (αποφ. Δ.Σ. ΦοΔΣΑ 395/2017). 

7. Σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. ΙΙ εδάφιο Στ΄, περίπτ. 28 του ν. 3852/2010, 

μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται και 
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η  εισήγηση στο περιφερειακό συμβούλιο, με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, για την 

εξασφάλιση χρηματοδοτικών πηγών και την κατανομή των σχετικών πιστώσεων, 

καθώς και για προτάσεις μέτρων προς προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής 

και ιδιαίτερα των ευαίσθητων περιοχών (βιότοπων κ.λπ.). 

8. Για τους παραπάνω λόγους, ο Δήμος Καρύστου απεύθυνε αίτημα χρηματοδότησης 

για την μεταφορά των σύμμεικτων απορριμμάτων προς την Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας, η οποία, με την υπ’ αρ. 205/2018 απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου, αποφάσισε την χρηματοδότηση μέρους του κόστους για την μεταφορά 

των σύμμεικτων απορριμμάτων, του Δήμου, μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ) και μέχρι ένα έτος. 

9. Παράλληλα ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ προκειμένου να συνδράμει και να 

βοηθήσει στο κλείσιμο των ενεργών χωματερών του Δήμου Καρύστου, αποφάσισε 

με την 144/2017 απόφαση του Δ.Σ. του, να χρηματοδοτήσει μέρος του τέλους ταφής 

του Δ. Καρύστου μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. και για διάστημα μέχρι ένα έτος. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται το συνολικό 

κόστος που καλείται ο Δήμος Καρύστου να καταβάλει για την μεταφορά και 

διαχείριση των απορριμμάτων του μετά το κλείσιμο της ενεργής χωματερής του.       

 

Κατόπιν των ανωτέρω: 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
   Την έγκριση τριμερούς προγραμματικής σύμβασης «Μεταφορά απορριμμάτων στους 
ΧΥΤΑ Θήβας και Χαλκίδας του Δήμου Καρύστου» σύμφωνα με το συνημμένο  σχέδιο και 
τον ορισμό εκπροσώπων της Περιφέρειας στην  κοινή επιτροπή παρακολούθησης.   
 

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ  

  

  

ΜΜεεττααξξύύ  ττωωνν  

  

««ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΣΣττεερρεεάάςς  ΕΕλλλλάάδδααςς»»  

««ΦΦοο..ΔΔ..ΣΣ..ΑΑ  ΣΣττεερρεεάάςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  ΑΑ..ΕΕ»»  

  ««  ΔΔήήμμοουυ  ΚΚααρρύύσσττοουυ»»  

γγιιαα  ττηηνν    

ΜΜεεττααφφοορράά  ααπποορρρριιμμμμάάττωωνν  σσττοουυςς  ΧΧΥΥΤΤΑΑ  ΘΘήήββααςς  κκααιι  ΧΧααλλκκίίδδααςς  
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[ΛΑΜΙΑ, ………. 2018 ]
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA THN 

Μεταφορά απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ Θήβας και Χαλκίδας  

Στη  Λαμία,  σήμερα την …………….. , μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:  

1.  Της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  που εδρεύει στη Λαμία, Λ. Καλυβίων 2, με 
ΑΦΜ 997947718/Δ.Ο.Υ. Λαμίας, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη.  

2. 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.  

 
3. Του Δήμου Καρύστου   που εδρεύει   στην Κάρυστο Ευβοίας με ΑΦΜ ……………… 

και ΔΟΥ Χαλκίδας όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Ελευθέριο Ραβιόλο.  

  
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική 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.   Τα άρθρα 225-247 του Ν. 4555/2018 «…. Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του    

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ …» (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).  

4.  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. 

5. Το άρθρο 30 του ν.3536/2006. 

6. Την ΚΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ85/Β),  

7. Τα άρθρα 9 και 10 του ν.3854/2010 και κάθε άλλη  διάταξη σχετική με τη λειτουργία 

των ΦοΔΣΑ. 

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

Υπηρεσιών) 

9. Την ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ β/1909/2003) περί ορισμού του στερεού απόβλητου.  

10. Την ΚΥΑ 2693/111849 (ΦΕΚ 1398/07.07.2015) «Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων 

5ης Διαχειριστ.Ενότητ.Περιφ.Στερ.Ελλάδ.(Δ. Κύμης-Αλιβερίου και Καρύστου) » 
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11. Την υπ’ αρ. 1353/2018 απόφαση του Τμήματος Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

12. Την υπ’ αρ. 1355/2018 απόφαση του Τμήματος Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

13. Την υπ’ αρ. 205/2018   απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, με την οποία το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα των 

Περιφερειακών ΚΑΠ με προϋπολογισμό 100.000,00 € 

14. Την υπ’ αρ. ……/2018   απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, με την οποία συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτοί οι όροι 

της παρούσας σύμβασης 

15. Την υπ’ αρ. ……/2018   απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του Περιφερειακού 

Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με την οποία συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως 

αποδεκτοί οι όροι της παρούσας σύμβασης 

16. Την με αριθ. ……/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρύστου 

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 Καρύστου, της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την 

ααννάάθθεεσσηη  ττηηςς  παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο 

Δήμο Καρύστου και (γ.) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της 

προγραμματικής σύμβασης», με την οποία συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως 

αποδεκτοί οι όροι της παρούσας σύμβασης. 

17. Την με αριθ. ……/2018 δέσμευση πίστωσης ποσού 100.000,00 € της Δ/νσης 

Οικονομικού -Δημοσιονομικού ελέγχου της Περιφέρειας για την υλοποίηση της 

παρούσας Προγραμματικής  

18.  Την με αριθ.144/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε, να 

χρηματοδοτήσει μέρος του τέλους ταφής του Δ. Καρύστου μέχρι του ποσού των 50.000 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την υλοποίηση της παρούσας 

Προγραμματικής  

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

 

Ο Δήμος Καρύστου βρίσκεται στη διαδικασία της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Καρύστου, 

καθώς και της ολοκλήρωσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). 
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Ο συγκεκριμένος ΧΑΔΑ είναι ο τελευταίος ενεργός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  ο 

οποίος θα πρέπει να κλείσει άμεσα τόσο για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και του 

περιβάλλοντος, όσο και για την αποφυγή των δυσβάστακτων προστίμων που επιβάλλονται από 

την Ε.Ε. σε περίπτωση μη αποκατάστασης των υφιστάμενων ΧΑΔΑ, και που ανέρχονται σε 

80.000 ευρώ ανά εξάμηνο. 

Η διακοπή λειτουργίας και αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Καρύστου, προϋποθέτουν τον ορισμό 

αποδέκτη εναπόθεσης των αστικών αποβλήτων του Δήμου, σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων, και 

τη διασφάλιση της χρηματοδότησης μεταφοράς των αποβλήτων. 

Με την ΚΥΑ 2693/111849 (ΦΕΚ 1398/07.07.2015)  ορίσθηκαν ως χώροι εναπόθεσης των 

σύμμεικτων αστικών αποβλήτων του Δήμου Καρύστου, οι ΧΥΤΑ Χαλκίδας και Θήβας, των οποίων 

την ευθύνη λειτουργίας έχει ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., κατά ποσοστό 50% 

σε κάθε ΧΥΤΑ, και ως χώρος διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών το Κ.Δ.Α.Υ. Σχηματαρίου . 

Λόγω της γεωγραφικής θέσης του Δήμου Καρύστου, οι αποστάσεις για την μεταφορά των 

σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου στους ΧΥΤΑ Χαλκίδας και Θήβας καθώς και στο Κ.Δ.Α.Υ. 

Σχηματαρίου, είναι μεγάλες, με αποτέλεσμα τα κόστη μεταφοράς τους να είναι αυξημένα.  

Επίσης ο Δήμος Καρύστου με την μεταφορά των απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ Χαλκίδας και 

Θήβας καλείται να καταβάλει και το κόστος ταφής των απορριμμάτων αυτών στο ΦοΔΣΑ Στερεάς 

Ελλάδας ΑΕ το οποίο έχει προσδιοριστεί για το 2018 σε 25,29 €/τν συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

(αποφ. Δ.Σ. ΦοΔΣΑ 395/2017). 

Σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. ΙΙ εδάφιο Στ΄, περίπτ. 28 του ν. 3852/2010, μεταξύ 

των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται και η  εισήγηση 

στο περιφερειακό συμβούλιο, με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, για την εξασφάλιση 

χρηματοδοτικών πηγών και την κατανομή των σχετικών πιστώσεων, καθώς και για 

προτάσεις μέτρων προς προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής και ιδιαίτερα των 

ευαίσθητων περιοχών (βιότοπων κ.λπ.). 
Για τους παραπάνω λόγους, ο Δήμος Καρύστου απεύθυνε αίτημα χρηματοδότησης για την 

μεταφορά των σύμμεικτων απορριμμάτων προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία, με την 

υπ’ αρ. 205/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αποφάσισε την χρηματοδότηση 

μέρους του κόστους για την μεταφορά των σύμμεικτων απορριμμάτων, του Δήμου, μέχρι του 

ποσού των 100.000 ευρώ και μέχρι ένα έτος. 

Ο Δήμος Καρύστου με την υπ’ αριθμ. 1138/11.05.17 επιστολή του προς τον ΦοΔΣΑ 

Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, αναφέρει πως επειδή δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την 

μεταφορά τόσο των σύμμεικτων απορριμμάτων όσο και των προς ανακύκλωση υλικών, αιτείται 

όπως ο Φορέας αναλάβει την μεταφορά τους προς τους ΧΥΤΑ Θήβας και Χαλκίδας (σύμμεικτα), 

σύμφωνα με την ΚΥΑ 2693/111849, ΦΕΚ 1398/07.07.2015 και προς το ΚΔΑΥ Σχηματαρίου 

(ανακυκλώσιμα). Ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας ΑΕ (φορέας), έκανε δεκτό το 

αίτημα με την υπ’ αρ. 144/2017 απόφαση του Δ.Σ. του, και στην συνέχεια ο Δήμος Καρύστου 

λόγω αδυναμίας του με την αρ. απόφ. 159/2017 του ΔΣ, ανέθεσε τη μεταφορά των απορριμμάτων 

του στον Φορέα βάσει του άρθρου 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007.  
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Παράλληλα ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ προκειμένου να συνδράμει και να βοηθήσει στο 

κλείσιμο των ενεργών χωματερών του Δήμου Καρύστου, αποφάσισε με την 144/2017 απόφαση 

του Δ.Σ. του, να χρηματοδοτήσει μέρος του τέλους ταφής του Δ. Καρύστου μέχρι του ποσού των 

50.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και για διάστημα μέχρι ένα έτος. Με αυτό τον 

τρόπο μειώνεται το συνολικό κόστος που καλείται ο Δήμος Καρύστου να καταβάλει για την 

μεταφορά και διαχείριση των απορριμμάτων του μετά το κλείσιμο της ενεργής χωματερής του.       

Ο Δήμος Καρύστου είναι ένας κατεξοχήν τουριστικός Δήμος με παραλιακό μέτωπο αρκετών 

χιλιομέτρων. Κατά τους θερινούς μήνες φιλοξενεί κλιμακωτά μεγάλο πληθυσμό επισκεπτών που 

σε συνδυασμό με τους κατοίκους, τους εργαζόμενους, τους επιχειρηματίες κ.λπ., δημιουργούν 

αναπόφευκτα μεγάλες ανάγκες στήριξης των υπηρεσιών καθαριότητας, τόσο ποσοτικά όσο και 

ποιοτικά, κατατάσσοντας την παραπάνω υπηρεσία σαν πρώτης προτεραιότητας και απαράμιλλη 

προϋπόθεση για την ποιοτική προσφορά υπηρεσιών στον τουρισμό, καθώς και στο επίπεδο 

διαβίωσης και πολιτισμού των κατοίκων του. Η εξυπηρέτηση των αναγκών καθαριότητας στο 

Δήμο, δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου για τους 

παρακάτω λόγους: Υπάρχει μεγάλη απόκλιση στις ανάγκες όλων γενικά των υπηρεσιών 

καθαριότητας κατά τη διάρκεια του έτους, λόγω των αυξημένων αναγκών και απαιτήσεων που 

προκύπτουν την καλοκαιρινή περίοδο σε όλο το τουριστικά ανεπτυγμένο παραλιακό μέτωπο, 

καθώς και σε αρκετούς οικισμούς της ενδοχώρας που έχουν αναπτυχθεί τουριστικά. Η εποχική 

αυτή ποσοτική διαφοροποίηση, απαιτεί την τουριστική περίοδο διπλάσιο προσωπικό από αυτό 

της χειμερινής περιόδου, πράγμα που δεν μπορεί να καλυφθεί από προσλήψεις (μόνιμες ή 

εποχικές) λόγω και της ισχύουσας απαγόρευσης και την κατάργηση θέσεων του ΟΕΥ από το ν. 

4024/2011. Οι ανάγκες της καθαριότητας σε όλους τους τομείς της, πρέπει να παρέχονται 

καθημερινά επτά ημέρες εβδομαδιαία και για τη θερινή περίοδο και σε απογευματινή βάρδια. Η 

εποπτεία και ο συντονισμός μιας τόσο πολύπλοκης υπηρεσίας χρειάζεται εξειδικευμένο 

μηχανισμό και σύστημα παρακολούθησης από ανάλογα εκπαιδευμένο προσωπικό 

[Περιβαλλοντολόγοι, Μηχανικοί Περιβάλλοντος κλπ], το οποίο δεν διαθέτει ο Δήμος. Το 

υπηρετούν προσωπικό στο Δήμο δεν είναι επαρκές γιατί απασχολείται σε ανάγκες καθημερινής 

λειτουργίας του Δήμου, έργα μικρής κλίμακας, συντηρήσεις σχολικών και δημοτικών κτιρίων, 

παιδικών χαρών, αθλητικών εγκαταστάσεων, κοιμητηρίων, ευπρεπισμός κοινοχρήστων χώρων, 

καθαρισμός παραλιών και υποστήριξη των αναγκών στις υπηρεσίες ύδρευσης, άρδευσης και 

αποχέτευσης στις Δ.Ε. του Δήμου. Ο υπάρχων μηχανολογικός εξοπλισμός του Δήμου είναι όπως 

αποτυπώνεται και στην σχετική έκθεση του γραφείου κίνησης του Δήμου: (… εν ενεργεία 

απορριμματοφόρα, …απορριμματοφόρα υπό επισκευή, … εν ενεργεία όχημα ανακύκλωσης, … εν 

ενεργεία μηχανήματα - σάρωθρα, κανένα εν ενεργεία όχημα με αρπάγη). Το ανθρώπινο δυναμικό 

που υπηρετεί στο Δήμο και ανήκει στην υπηρεσία καθαριότητας όπως αποτυπώνεται στην 

σχετική έκθεση του γραφείου προσωπικού ανέρχεται συνολικά σε … μόνιμους υπαλλήλους και … 

υπαλλήλους με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Πιο συγκεκριμένα: α] προϊστάμενος ένας [1], β] 

οδηγοί απορριμματοφόρων …. υπάλληλοι, γ] οδηγοί λοιπών οχημάτων ….υπάλληλοι, δ] εργάτες 

συνοδοί απορριμματοφόρου ………. υπάλληλοι, ε] χειριστές σαρώθρων ……, στ] υπάλληλοι 
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καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων ……………. Οι υπάλληλοι καθαριότητας έχουν κατανεμηθεί 

σε εργασίες καθαρισμού δημοτικών κτιρίων (δημαρχεία, αγροτικά ιατρεία, σχολεία κ.λπ.) και 

οδοκαθαρισμού και στις ……….(..) δημοτικές ενότητες (……………………………).  

Οι υπηρεσίες περισυλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν 

από ίδια μέσα του Δήμου για τους παρακάτω λόγους:  

1. έλλειψη οδηγών απορριμματοφόρων  

2. ανάγκες κάλυψης των παρεχόμενων υπηρεσιών επτά ημέρες εβδομαδιαία και 

απογευματινές βάρδιες.  

3.  Έλλειψη εργατών καθαριότητας που απαιτούνται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και 

ειδικά ως συνοδοί απορριμματοφόρου προκειμένου να καλυφθούν και οι οχτώ δημοτικές ενότητες 

του Δήμου σε ημερήσια βάση. 

4. Η απαγόρευση διορισμών κάθε είδους προσωπικού με την κατάργηση όλων των κενών 

οργανικών θέσεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας [ΟΕΥ] του Δήμου Ν. 4024/2011 

καθώς και ο περιορισμός των πάσης φύσεως υπερωριών προσωπικού των δήμων σε είκοσι [20] 

ώρες ανά μήνα  

5. Το γεγονός ότι η προστασία και ο σεβασμός του φυσικού απαιτούν αυξημένη παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας και καθ’ όλη τη διάρκεια του επταημέρου. 

6. Το γεγονός ότι η αυξημένη ποσότητα παραγομένων αποβλήτων κατά την τουριστική 

περίοδο, εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία. 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, ο  Δήμος Καρύστου εκχωρεί την αρμοδιότητα 

μεταφοράς των απορριμμάτων του, προς Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας, με δεδομένη  την  

προσωρινή αδυναμία 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. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 της ΚΥΑ 2527/2009 και τη νομολογία (αρ. 

αποφ. 1353/1018 και 1355/2018 του Τμήματος Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης του 

ελεγκτικού Συνεδρίου) Οι ΦΟΔΣΑ μπορούν να αναθέτουν και επιμέρους υπηρεσίες 

διαχείρισης των αποβλήτων και λοιπές υπηρεσίες λειτουργίας σε φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Αντικείμενο της παρούσας  είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων με στόχο να  

ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα για τη διακοπή λειτουργίας του ΧΑΔΑ Καρύστου, ώστε 

να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αποκατάστασής του, με σκοπό την προστασία της 

δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, και την αποφυγή των προστίμων που 
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προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη μη αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, και 

ειδικότερα  

Ειδικότερα, αντικείμενα της Προγραμματικής  Σύμβασης θα είναι  

Α) η παροχή του  συνόλου των υπηρεσιών που απαιτούνται από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ 

Στερεάς Ελλάδας ΑΕ προς το Δήμο Καρύστου, για την μεταφορά των σύμμεικτων απορριμμάτων 

του Δήμου, από τον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ Καρύστου, στους ΧΥΤΑ Χαλκίδας και Θήβας, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις, και των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου 

στο Κ.Δ.Α.Υ. Σχηματαρίου. 

Το συνολικό κόστος για την μεταφορά των απορριμμάτων προϋπολογίζεται στο ποσό των 

121.000,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, με τιμή μονάδας 23 €/τν πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 

και για συνολικά 4.296 τν σύμμεικτων απορριμμάτων και 46 €/τν πλέον ΦΠΑ για 482,435 τν 

ανακυκλώσιμων υλικών που υπολογίζεται να μεταφέρει προς διαχείριση ο Δήμος Καρύστου σε 

διάστημα ενός έτους. Σημειώνεται ότι η διαφορά στην τιμή μονάδας μεταφοράς των 

ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε σχέση με τα σύμμεικτα αναλύεται στη μελέτη και προκύπτει 

λόγω του ειδικού βάρους των απορριμμάτων εξαιτίας της σύνθεσής τους με αποτέλεσμα να 

απαιτούνται διπλάσια δρομολόγια για την μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών σε σχέση με τα 

σύμμεικτα απορρίμματα.   

Η ανωτέρω υπηρεσία θα παρέχεται  πέντε (5) φορές την εβδομάδα (Δευτέρα έως 

Παρασκευή), και για την παροχή της απαιτείται η απασχόληση του αντίστοιχου προσωπικού, και 

ειδικότερα οδηγών, και Χειριστών, και η χρήση  μηχανημάτων έργου φόρτωσης και οχημάτων 

μεταφοράς των απορριμμάτων, όπως πλήρως αναλύεται στον προϋπολογισμό της παρούσας 

σύμβασης. 

Ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ έχει την ευθύνη και το κόστος αμοιβής και ασφάλισης του 

απαιτούμενου προσωπικού, το οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την ανωτέρω 

περιγραφόμενη εργασία, η οποία θα παρέχεται σε ημέρες και ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας 

καθαριότητας του Δήμου, με οκτάωρη απασχόληση, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας 

σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, σε συνεννόηση με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο 

και την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.  

Για όλες τις παραπάνω παρεχόμενες υπηρεσίες, το κόστος μισθοδοσίας, συντήρησης και 

τα καύσιμα των χρησιμοποιούμενων οχημάτων, θα βαραίνει τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 

Το σύνολο του ανωτέρω πάσης φύσεως κόστους αναλύεται πλήρως στο συνημμένο 

προϋπολογισμό της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

Για την καλύτερη επίβλεψη και το συντονισμό της διαδικασίας μεταφοράς των 

απορριμμάτων ο Δήμος Καρύστου θα διαθέσει έναν εργαζόμενο-επιβλέποντα για το ΧΑΔΑ 

Καρύστου. 

Β) η ανάληψη από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας της καταβολής προς τον Δήμο 

Καρύστου, μέρους του κόστους μεταφοράς των σύμμεικτων αποβλήτων του Δήμου 

Καρύστου προς τους ΧΥΤΑ Χαλκίδας και Θήβας, και των ανακυκλώσιμων υλικών του 
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προς το ΚΔΑΥ Σχηματαρίου, σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. ΙΙ εδάφιο Στ΄, περίπτ. 28 

του ν. 3852/2010.     

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα καταβάλει προς τον Δήμο Καρύστου 

συνολικό ποσό μέχρι 100.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

καταβαλλόμενο σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις, με βάση την μηνιαία τιμολόγηση του 

κόστους μεταφοράς των αστικών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών του 

Δήμου. 

Για την πιστοποίηση τόσο της μεταφοράς, όσο και του κόστους μεταφοράς των 

συμμείκτων και ανακυκλώσιμων αποβλήτων, ο Δήμος θα παραδίδει προς την 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε μηνιαία βάση, αφ’ ενός τα τιμολόγια που θα εκδίδει 

ο πάροχος της υπηρεσίας μεταφοράς των στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων 

υλικών, και αφ’ ετέρου τα ζυγολόγια από τους χώρους εναπόθεσής τους, δηλαδή 

τους ΧΥΤΑ Χαλκίδας και Θήβας και το Κ.Δ.Α.Υ. Σχηματαρίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

2.1.   ο  Δήμος  Καρύστου    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 λαμβάνει γνώση και να του παρέχεται κάθε απαραίτητη πληροφορία για την πορεία 

των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας. 

2.1.4. Να λαμβάνει γνώση του κανονισμού λειτουργίας των ΧΥΤΑ Χαλκίδας και Θήβας, τον οποίο 

και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

2.1.5. Να ενημερώνει τους πολίτες για την εκτέλεση των υπηρεσιών, που αποτελούν το 

αντικείμενο της παρούσας. 

2.1.6. Να ορίσει υπαλλήλους για την παρακολούθηση υλοποίησης του αντικειμένου της 

σύμβασης. 
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2.1.7.  Να συμμορφώνεται με κάθε υπόδειξη των αντισυμβαλλομένων σχετικά με την υλοποίηση 

της παρούσας σύμβασης.  

2.1.8. 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. 

2.1.9. 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.  

2.1.10 Να μεριμνά για την έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεών του έναντι της παρούσας 

προγραμματικής 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. 

2.2.6. Να παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων και 

της τήρησης όλων των περιβαλλοντικών απαιτήσεων. 

 

2.3. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει : 

2.3.1. Να καταβάλει προς το Δήμο Καρύστου ποσό μέχρι 100.000 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί για 

τη χρηματοδότηση του κόστους μεταφοράς των συμμείκτων αποβλήτων και ανακυκλώσιμων 

υλικών του Δήμου Καρύστου προς τους ανωτέρω προβλεπόμενους χώρους διάθεσης – 

διαχείρισης. 

2.3.2. Να παρακολουθεί τη διάθεση του ανωτέρω ποσού για τους σκοπούς για τους οποίους αυτό 

διατέθηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΧΩΡΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   
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Ο συγκεκριμένος χώρος που θα υποδειχθεί στο φορέα από το Δήμο στον αποκατεστημένο 

ΧΑΔΑ Καρύστου για την συλλογή και φόρτωση των αστικών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων 

υλικών του Δήμου, και οι ΧΥΤΑ Χαλκίδας και Θήβας, καθώς και το ΚΔΑΥ Σχηματαρίου, ως προς 

τη διάθεση και διαχείριση τους. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ  ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
4.1. Η   δαπάνη  για την υλοποίηση ττηηςς  Παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον 

Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Καρύστου ορίζεται  σε: 

Α) εκατόν είκοσι ένα χιλιάδες ευρώ (121.000,00€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, που 

αφορά τον προϋπολογισμό κόστους των ανωτέρω περιγραφομένων υπηρεσιών για την 

μεταφορά 4.296 τν σύμμεικτων απορριμμάτων με τιμή μονάδας 23 €/τν πλέον αναλογούντος 

ΦΠΑ και 482,435 τν ανακυκλώσιμων υλικών με τιμή μονάδας 46 €/τν πλέον ΦΠΑ, στη 

διάρκεια της παρούσας σύμβασης. 

Το ποσό θα τιμολογείται αναλογικά από το φορέα στο Δήμο, στο τέλος κάθε τριμήνου 

παρεχόμενης υπηρεσίας, σύμφωνα με την ανωτέρω προσδιοριζόμενη τιμή μονάδας του 

είδους των απορριμμάτων (σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων) και με βάση τις απολογιστικές 

ποσότητες που μεταφέρθηκαν στο διάστημα αυτό όπως προκύπτουν από τις ζυγίσεις που 

πραγματοποιούνται καθημερινά στους ΧΥΤΑ και το ΚΔΑΥ κάθε μεταφερόμενης ποσότητας 

(δρομολόγιο). 

Β) δεκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσια (18.500,00) 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 τριάντα εννιά χιλιάδες πεντακόσια (139.500,00) ευρώ πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ. 

4.2. Ρητά συμφωνείται ότι, σε περίπτωση μη καταβολής εντός ενός μηνός από την 

ημερομηνία τιμολόγησης, της οφειλόμενης από το Δήμο δόσης προς τον Περιφερειακό 

ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, θα τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής τα προβλεπόμενα από 

το αρ. 239 παρ.4 του ν.4555/2018 για την απευθείας παρακράτηση της οφειλής από τον 

πρώτο συμβαλλόμενο, μέσω της ΔΕΗ ή των ΚΑΠ του οφειλέτη Δήμου, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία (ΚΥΑ 2527/2009, τις υπ’ αρ. 1353/2018 & 1355/2018 

αποφάσεις του τμήματος μείζονος επταμελούς σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου).  

Για το λόγο αυτό, με την παρούσα, ο Δήμος ρητά εκχωρεί προς το Φορέα την 

αντίστοιχη απαίτησή του έναντι της ΔΕΗ, και εξουσιοδοτεί το Φορέα, προκειμένου αυτός, 

μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, να προβεί σε αναγγελία της 

απαίτησής του προς το αρμόδιο Κατάστημα της ΔΕΗ, ζητώντας από αυτή  να παρακρατήσει 

από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει για λογαριασμό του Δήμου, και να αποδώσει στο 

Φορέα το αιτούμενο ποσό, που αφορά την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, διακριτά 

τιμολογημένο σε σχέση με την εκάστοτε παρακρατούμενη δόση της ετήσιας εισφοράς του 
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Δήμου, που αποδίδει η ΔΕΗ στο Φορέα, και σε περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου, αυτό 

να εισπραχθεί από τους ΚΑΠ του Δήμου, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Φορέα προς το 

Υπουργείο Εσωτερικών.  

4.3. 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.  

4.4. Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, θα διατεθεί 
από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς το Δήμο Καρύστου, ποσό μέχρι 100.000 ευρώ, 
σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. ΙΙ εδάφιο Στ ,́ περίπτ. 28 του ν. 3852/2010. Το ποσό αυτό θα 
καταβάλλεται αναλογικά σε τριμηνιαίες δόσεις, με βάση την ανά τρίμηνο τιμολόγηση του 
κόστους μεταφοράς των αστικών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου από το 
φορέα και το σχετικό πρακτικό της επιτροπής του αρ. 6 της παρούσης με το οποίο θα 
βεβαιώνονται οι ποσότητες των απορριμμάτων που μεταφέρθηκαν στο διάστημα αυτό. Η 
καταβολή από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς το Δήμο του αναλογούντος ποσού που θα 
προκύπτει για κάθε τρίμηνο, θα γίνεται εντός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης από το 
Δήμο στην Περιφέρεια των σχετικών δικαιολογητικών για την καταβολή του (τιμολόγιο & 
πρακτικό επιτροπής). 
                                             

   ΑΡΘΡΟ 5 

    ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
         Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει  από την  υπογραφή της   και λήγει την μετά 
δύο έτη  .  
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ- 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
6.1. 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.  

6.2. Οι   συμβαλλόμενοι   αναθέτουν  την Παρακολούθηση  της  Σύμβασης  και την 
τήρηση  των όρων αυτής σε κοινή  επιτροπή  αποτελούμενη από   : 
1.-  εκπρόσωπο της   Π.Ε. Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
………………………………….. 
………………………………….. 
2.-  εκπρόσωπο του  Δήμου Καρύστου. 
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3.-  εκπρόσωπο  του  Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε 
        6.3. 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.     

ΑΡΘΡΟ  7 
ΑΘΕΤΗΣΗ   ΤΩΝ  ΟΡΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

7.1. Όλοι οι  όροι της σύμβασης θεωρούνται σπουδαίοι  και  σημαντικοί. 
7.2. 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  των συμβαλλομένων μερών, 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 Λαμίας, ως 
έδρας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
  

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 την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  
 

Ο Περιφερειάρχης 
 
 

Κωνσταντίνος Μπακογιάννης 
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Για  τον  Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε                  Για  τον  Δήμο Καρύστου 
                                                                                            Ο  Δήμαρχος  
         Ο  Πρόεδρος                                                                               
  
 
 
 
Νικόλαος  Σταυρογιάννης                                               Ελευθέριος Ραβιόλος                    
 
 
 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
Ομόφωνα, εγκρίνει την  τριμερή προγραμματική σύμβαση «Μεταφορά 
απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ Θήβας και Χαλκίδας του Δήμου Καρύστου» σύμφωνα με 
το συνημμένο  σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και μέρος της 
παρούσας απόφασης και ορίζει  εκπροσώπους της Περιφέρειας στην  κοινή 
επιτροπή παρακολούθησης, ως ακολούθως: 

o Την κ.  Περσεφόνη Ιωαννίδου Πρ/νη Τμ. Περ/ντος & Υδρ/μιας Π.Ε. Εύβοιας 
με αναπληρωτή τον κ. Παναγιώτη Ντζαμίλη  Υπάλληλο Τμ. Περ/ντος & 
Υδρ/μιας Π.Ε. Εύβοιας . 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
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ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ  

  

  

ΜΜεεττααξξύύ  ττωωνν  

  

««ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΣΣττεερρεεάάςς  ΕΕλλλλάάδδααςς»»  

««ΦΦοο..ΔΔ..ΣΣ..ΑΑ  ΣΣττεερρεεάάςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  ΑΑ..ΕΕ»»  

  ««  ΔΔήήμμοουυ  ΚΚααρρύύσσττοουυ»»  

γγιιαα  ττηηνν    

ΜΜεεττααφφοορράά  ααπποορρρριιμμμμάάττωωνν  σσττοουυςς  ΧΧΥΥΤΤΑΑ  ΘΘήήββααςς  κκααιι  ΧΧααλλκκίίδδααςς  

  

 
  

   

 

[ΛΑΜΙΑ, ………. 2018 ]
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA THN 

Μεταφορά απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ Θήβας και Χαλκίδας  

Στη  Λαμία,  σήμερα την …………….. , μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:  

1.  Της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  που εδρεύει στη Λαμία, Λ. Καλυβίων 2, με 
ΑΦΜ 997947718/Δ.Ο.Υ. Λαμίας, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη. 

2. 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.  

 
3. Του Δήμου Καρύστου   που εδρεύει   στην Κάρυστο Ευβοίας με ΑΦΜ ……………… 

και ΔΟΥ Χαλκίδας όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Ελευθέριο Ραβιόλο.  

  
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική 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.   Τα άρθρα 225-247 του Ν. 4555/2018 «…. Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του    

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ …» (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).  

4.  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. 

5. Το άρθρο 30 του ν.3536/2006. 

6. Την ΚΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ85/Β),  

7. Τα άρθρα 9 και 10 του ν.3854/2010 και κάθε άλλη  διάταξη σχετική με τη λειτουργία 

των ΦοΔΣΑ. 

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

Υπηρεσιών) 

9. Την ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ β/1909/2003) περί ορισμού του στερεού απόβλητου.  

10. Την ΚΥΑ 2693/111849 (ΦΕΚ 1398/07.07.2015) «Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων 

5ης Διαχειριστ.Ενότητ.Περιφ.Στερ.Ελλάδ.(Δ. Κύμης-Αλιβερίου και Καρύστου) » 
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11. Την υπ’ αρ. 1353/2018 απόφαση του Τμήματος Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

12. Την υπ’ αρ. 1355/2018 απόφαση του Τμήματος Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

13. Την υπ’ αρ. 205/2018   απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, με την οποία το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα των 

Περιφερειακών ΚΑΠ με προϋπολογισμό 100.000,00 € 

14. Την υπ’ αρ. ……/2018   απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, με την οποία συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτοί οι όροι 

της παρούσας σύμβασης 

15. Την υπ’ αρ. ……/2018   απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του Περιφερειακού 

Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με την οποία συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως 

αποδεκτοί οι όροι της παρούσας σύμβασης 

16. Την με αριθ. ……/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρύστου 

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 Καρύστου, της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την 

ααννάάθθεεσσηη  ττηηςς  παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο 

Δήμο Καρύστου και (γ.) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της 

προγραμματικής σύμβασης», με την οποία συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως 

αποδεκτοί οι όροι της παρούσας σύμβασης. 

17. Την με αριθ. ……/2018 δέσμευση πίστωσης ποσού 100.000,00 € της Δ/νσης 

Οικονομικού -Δημοσιονομικού ελέγχου της Περιφέρειας για την υλοποίηση της 

παρούσας Προγραμματικής  

18.  Την με αριθ.144/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε, να 

χρηματοδοτήσει μέρος του τέλους ταφής του Δ. Καρύστου μέχρι του ποσού των 50.000 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την υλοποίηση της παρούσας 

Προγραμματικής  

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

 

Ο Δήμος Καρύστου βρίσκεται στη διαδικασία της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Καρύστου, 

καθώς και της ολοκλήρωσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). 
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Ο συγκεκριμένος ΧΑΔΑ είναι ο τελευταίος ενεργός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  ο 

οποίος θα πρέπει να κλείσει άμεσα τόσο για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και του 

περιβάλλοντος, όσο και για την αποφυγή των δυσβάστακτων προστίμων που επιβάλλονται από 

την Ε.Ε. σε περίπτωση μη αποκατάστασης των υφιστάμενων ΧΑΔΑ, και που ανέρχονται σε 

80.000 ευρώ ανά εξάμηνο. 

Η διακοπή λειτουργίας και αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Καρύστου, προϋποθέτουν τον ορισμό 

αποδέκτη εναπόθεσης των αστικών αποβλήτων του Δήμου, σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων, και 

τη διασφάλιση της χρηματοδότησης μεταφοράς των αποβλήτων. 

Με την ΚΥΑ 2693/111849 (ΦΕΚ 1398/07.07.2015)  ορίσθηκαν ως χώροι εναπόθεσης των 

σύμμεικτων αστικών αποβλήτων του Δήμου Καρύστου, οι ΧΥΤΑ Χαλκίδας και Θήβας, των οποίων 

την ευθύνη λειτουργίας έχει ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., κατά ποσοστό 50% 

σε κάθε ΧΥΤΑ, και ως χώρος διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών το Κ.Δ.Α.Υ. Σχηματαρίου . 

Λόγω της γεωγραφικής θέσης του Δήμου Καρύστου, οι αποστάσεις για την μεταφορά των 

σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου στους ΧΥΤΑ Χαλκίδας και Θήβας καθώς και στο Κ.Δ.Α.Υ. 

Σχηματαρίου, είναι μεγάλες, με αποτέλεσμα τα κόστη μεταφοράς τους να είναι αυξημένα.  

Επίσης ο Δήμος Καρύστου με την μεταφορά των απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ Χαλκίδας και 

Θήβας καλείται να καταβάλει και το κόστος ταφής των απορριμμάτων αυτών στο ΦοΔΣΑ Στερεάς 

Ελλάδας ΑΕ το οποίο έχει προσδιοριστεί για το 2018 σε 25,29 €/τν συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

(αποφ. Δ.Σ. ΦοΔΣΑ 395/2017). 

Σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. ΙΙ εδάφιο Στ΄, περίπτ. 28 του ν. 3852/2010, μεταξύ 

των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται και η  εισήγηση 

στο περιφερειακό συμβούλιο, με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, για την εξασφάλιση 

χρηματοδοτικών πηγών και την κατανομή των σχετικών πιστώσεων, καθώς και για 

προτάσεις μέτρων προς προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής και ιδιαίτερα των 

ευαίσθητων περιοχών (βιότοπων κ.λπ.). 
Για τους παραπάνω λόγους, ο Δήμος Καρύστου απεύθυνε αίτημα χρηματοδότησης για την 

μεταφορά των σύμμεικτων απορριμμάτων προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία, με την 

υπ’ αρ. 205/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αποφάσισε την χρηματοδότηση 

μέρους του κόστους για την μεταφορά των σύμμεικτων απορριμμάτων, του Δήμου, μέχρι του 

ποσού των 100.000 ευρώ και μέχρι ένα έτος. 

Ο Δήμος Καρύστου με την υπ’ αριθμ. 1138/11.05.17 επιστολή του προς τον ΦοΔΣΑ 

Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, αναφέρει πως επειδή δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την 

μεταφορά τόσο των σύμμεικτων απορριμμάτων όσο και των προς ανακύκλωση υλικών, αιτείται 

όπως ο Φορέας αναλάβει την μεταφορά τους προς τους ΧΥΤΑ Θήβας και Χαλκίδας (σύμμεικτα), 

σύμφωνα με την ΚΥΑ 2693/111849, ΦΕΚ 1398/07.07.2015 και προς το ΚΔΑΥ Σχηματαρίου 

(ανακυκλώσιμα). Ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας ΑΕ (φορέας), έκανε δεκτό το 

αίτημα με την υπ’ αρ. 144/2017 απόφαση του Δ.Σ. του, και στην συνέχεια ο Δήμος Καρύστου 

λόγω αδυναμίας του με την αρ. απόφ. 159/2017 του ΔΣ, ανέθεσε τη μεταφορά των απορριμμάτων 

του στον Φορέα βάσει του άρθρου 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007.  
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Παράλληλα ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ προκειμένου να συνδράμει και να βοηθήσει στο 

κλείσιμο των ενεργών χωματερών του Δήμου Καρύστου, αποφάσισε με την 144/2017 απόφαση 

του Δ.Σ. του, να χρηματοδοτήσει μέρος του τέλους ταφής του Δ. Καρύστου μέχρι του ποσού των 

50.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και για διάστημα μέχρι ένα έτος. Με αυτό τον 

τρόπο μειώνεται το συνολικό κόστος που καλείται ο Δήμος Καρύστου να καταβάλει για την 

μεταφορά και διαχείριση των απορριμμάτων του μετά το κλείσιμο της ενεργής χωματερής του.       

Ο Δήμος Καρύστου είναι ένας κατεξοχήν τουριστικός Δήμος με παραλιακό μέτωπο αρκετών 

χιλιομέτρων. Κατά τους θερινούς μήνες φιλοξενεί κλιμακωτά μεγάλο πληθυσμό επισκεπτών που 

σε συνδυασμό με τους κατοίκους, τους εργαζόμενους, τους επιχειρηματίες κ.λπ., δημιουργούν 

αναπόφευκτα μεγάλες ανάγκες στήριξης των υπηρεσιών καθαριότητας, τόσο ποσοτικά όσο και 

ποιοτικά, κατατάσσοντας την παραπάνω υπηρεσία σαν πρώτης προτεραιότητας και απαράμιλλη 

προϋπόθεση για την ποιοτική προσφορά υπηρεσιών στον τουρισμό, καθώς και στο επίπεδο 

διαβίωσης και πολιτισμού των κατοίκων του. Η εξυπηρέτηση των αναγκών καθαριότητας στο 

Δήμο, δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου για τους 

παρακάτω λόγους: Υπάρχει μεγάλη απόκλιση στις ανάγκες όλων γενικά των υπηρεσιών 

καθαριότητας κατά τη διάρκεια του έτους, λόγω των αυξημένων αναγκών και απαιτήσεων που 

προκύπτουν την καλοκαιρινή περίοδο σε όλο το τουριστικά ανεπτυγμένο παραλιακό μέτωπο, 

καθώς και σε αρκετούς οικισμούς της ενδοχώρας που έχουν αναπτυχθεί τουριστικά. Η εποχική 

αυτή ποσοτική διαφοροποίηση, απαιτεί την τουριστική περίοδο διπλάσιο προσωπικό από αυτό 

της χειμερινής περιόδου, πράγμα που δεν μπορεί να καλυφθεί από προσλήψεις (μόνιμες ή 

εποχικές) λόγω και της ισχύουσας απαγόρευσης και την κατάργηση θέσεων του ΟΕΥ από το ν. 

4024/2011. Οι ανάγκες της καθαριότητας σε όλους τους τομείς της, πρέπει να παρέχονται 

καθημερινά επτά ημέρες εβδομαδιαία και για τη θερινή περίοδο και σε απογευματινή βάρδια. Η 

εποπτεία και ο συντονισμός μιας τόσο πολύπλοκης υπηρεσίας χρειάζεται εξειδικευμένο 

μηχανισμό και σύστημα παρακολούθησης από ανάλογα εκπαιδευμένο προσωπικό 

[Περιβαλλοντολόγοι, Μηχανικοί Περιβάλλοντος κλπ], το οποίο δεν διαθέτει ο Δήμος. Το 

υπηρετούν προσωπικό στο Δήμο δεν είναι επαρκές γιατί απασχολείται σε ανάγκες καθημερινής 

λειτουργίας του Δήμου, έργα μικρής κλίμακας, συντηρήσεις σχολικών και δημοτικών κτιρίων, 

παιδικών χαρών, αθλητικών εγκαταστάσεων, κοιμητηρίων, ευπρεπισμός κοινοχρήστων χώρων, 

καθαρισμός παραλιών και υποστήριξη των αναγκών στις υπηρεσίες ύδρευσης, άρδευσης και 

αποχέτευσης στις Δ.Ε. του Δήμου. Ο υπάρχων μηχανολογικός εξοπλισμός του Δήμου είναι όπως 

αποτυπώνεται και στην σχετική έκθεση του γραφείου κίνησης του Δήμου: (… εν ενεργεία 

απορριμματοφόρα, …απορριμματοφόρα υπό επισκευή, … εν ενεργεία όχημα ανακύκλωσης, … εν 

ενεργεία μηχανήματα - σάρωθρα, κανένα εν ενεργεία όχημα με αρπάγη). Το ανθρώπινο δυναμικό 

που υπηρετεί στο Δήμο και ανήκει στην υπηρεσία καθαριότητας όπως αποτυπώνεται στην 

σχετική έκθεση του γραφείου προσωπικού ανέρχεται συνολικά σε … μόνιμους υπαλλήλους και … 

υπαλλήλους με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Πιο συγκεκριμένα: α] προϊστάμενος ένας [1], β] 

οδηγοί απορριμματοφόρων …. υπάλληλοι, γ] οδηγοί λοιπών οχημάτων ….υπάλληλοι, δ] εργάτες 

συνοδοί απορριμματοφόρου ………. υπάλληλοι, ε] χειριστές σαρώθρων ……, στ] υπάλληλοι 
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καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων ……………. Οι υπάλληλοι καθαριότητας έχουν κατανεμηθεί 

σε εργασίες καθαρισμού δημοτικών κτιρίων (δημαρχεία, αγροτικά ιατρεία, σχολεία κ.λπ.) και 

οδοκαθαρισμού και στις ……….(..) δημοτικές ενότητες (……………………………).  

Οι υπηρεσίες περισυλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν 

από ίδια μέσα του Δήμου για τους παρακάτω λόγους:  

1. έλλειψη οδηγών απορριμματοφόρων  

2. ανάγκες κάλυψης των παρεχόμενων υπηρεσιών επτά ημέρες εβδομαδιαία και 

απογευματινές βάρδιες.  

3.  Έλλειψη εργατών καθαριότητας που απαιτούνται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και 

ειδικά ως συνοδοί απορριμματοφόρου προκειμένου να καλυφθούν και οι οχτώ δημοτικές ενότητες 

του Δήμου σε ημερήσια βάση. 

4. Η απαγόρευση διορισμών κάθε είδους προσωπικού με την κατάργηση όλων των κενών 

οργανικών θέσεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας [ΟΕΥ] του Δήμου Ν. 4024/2011 

καθώς και ο περιορισμός των πάσης φύσεως υπερωριών προσωπικού των δήμων σε είκοσι [20] 

ώρες ανά μήνα  

5. Το γεγονός ότι η προστασία και ο σεβασμός του φυσικού απαιτούν αυξημένη παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας και καθ’ όλη τη διάρκεια του επταημέρου. 

6. Το γεγονός ότι η αυξημένη ποσότητα παραγομένων αποβλήτων κατά την τουριστική 

περίοδο, εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία. 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, ο  Δήμος Καρύστου εκχωρεί την αρμοδιότητα 

μεταφοράς των απορριμμάτων του, προς Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας, με δεδομένη  την  

προσωρινή αδυναμία 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. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 της ΚΥΑ 2527/2009 και τη νομολογία (αρ. 

αποφ. 1353/1018 και 1355/2018 του Τμήματος Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης του 

ελεγκτικού Συνεδρίου) Οι ΦΟΔΣΑ μπορούν να αναθέτουν και επιμέρους υπηρεσίες 

διαχείρισης των αποβλήτων και λοιπές υπηρεσίες λειτουργίας σε φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Αντικείμενο της παρούσας  είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων με στόχο να  

ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα για τη διακοπή λειτουργίας του ΧΑΔΑ Καρύστου, ώστε 

να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αποκατάστασής του, με σκοπό την προστασία της 

δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, και την αποφυγή των προστίμων που 
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προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη μη αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, και 

ειδικότερα  

Ειδικότερα, αντικείμενα της Προγραμματικής  Σύμβασης θα είναι  

Α) η παροχή του  συνόλου των υπηρεσιών που απαιτούνται από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ 

Στερεάς Ελλάδας ΑΕ προς το Δήμο Καρύστου, για την μεταφορά των σύμμεικτων απορριμμάτων 

του Δήμου, από τον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ Καρύστου, στους ΧΥΤΑ Χαλκίδας και Θήβας, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις, και των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου 

στο Κ.Δ.Α.Υ. Σχηματαρίου. 

Το συνολικό κόστος για την μεταφορά των απορριμμάτων προϋπολογίζεται στο ποσό των 

121.000,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, με τιμή μονάδας 23 €/τν πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 

και για συνολικά 4.296 τν σύμμεικτων απορριμμάτων και 46 €/τν πλέον ΦΠΑ για 482,435 τν 

ανακυκλώσιμων υλικών που υπολογίζεται να μεταφέρει προς διαχείριση ο Δήμος Καρύστου σε 

διάστημα ενός έτους. Σημειώνεται ότι η διαφορά στην τιμή μονάδας μεταφοράς των 

ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε σχέση με τα σύμμεικτα αναλύεται στη μελέτη και προκύπτει 

λόγω του ειδικού βάρους των απορριμμάτων εξαιτίας της σύνθεσής τους με αποτέλεσμα να 

απαιτούνται διπλάσια δρομολόγια για την μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών σε σχέση με τα 

σύμμεικτα απορρίμματα.   

Η ανωτέρω υπηρεσία θα παρέχεται  πέντε (5) φορές την εβδομάδα (Δευτέρα έως 

Παρασκευή), και για την παροχή της απαιτείται η απασχόληση του αντίστοιχου προσωπικού, και 

ειδικότερα οδηγών, και Χειριστών, και η χρήση  μηχανημάτων έργου φόρτωσης και οχημάτων 

μεταφοράς των απορριμμάτων, όπως πλήρως αναλύεται στον προϋπολογισμό της παρούσας 

σύμβασης. 

Ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ έχει την ευθύνη και το κόστος αμοιβής και ασφάλισης του 

απαιτούμενου προσωπικού, το οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την ανωτέρω 

περιγραφόμενη εργασία, η οποία θα παρέχεται σε ημέρες και ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας 

καθαριότητας του Δήμου, με οκτάωρη απασχόληση, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας 

σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, σε συνεννόηση με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο 

και την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.  

Για όλες τις παραπάνω παρεχόμενες υπηρεσίες, το κόστος μισθοδοσίας, συντήρησης και 

τα καύσιμα των χρησιμοποιούμενων οχημάτων, θα βαραίνει τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 

Το σύνολο του ανωτέρω πάσης φύσεως κόστους αναλύεται πλήρως στο συνημμένο 

προϋπολογισμό της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

Για την καλύτερη επίβλεψη και το συντονισμό της διαδικασίας μεταφοράς των 

απορριμμάτων ο Δήμος Καρύστου θα διαθέσει έναν εργαζόμενο-επιβλέποντα για το ΧΑΔΑ 

Καρύστου. 

Β) η ανάληψη από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας της καταβολής προς τον Δήμο 

Καρύστου, μέρους του κόστους μεταφοράς των σύμμεικτων αποβλήτων του Δήμου 

Καρύστου προς τους ΧΥΤΑ Χαλκίδας και Θήβας, και των ανακυκλώσιμων υλικών του 
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προς το ΚΔΑΥ Σχηματαρίου, σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. ΙΙ εδάφιο Στ΄, περίπτ. 28 

του ν. 3852/2010.     

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα καταβάλει προς τον Δήμο Καρύστου 

συνολικό ποσό μέχρι 100.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

καταβαλλόμενο σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις, με βάση την μηνιαία τιμολόγηση του 

κόστους μεταφοράς των αστικών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών του 

Δήμου. 

Για την πιστοποίηση τόσο της μεταφοράς, όσο και του κόστους μεταφοράς των 

συμμείκτων και ανακυκλώσιμων αποβλήτων, ο Δήμος θα παραδίδει προς την 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε μηνιαία βάση, αφ’ ενός τα τιμολόγια που θα εκδίδει 

ο πάροχος της υπηρεσίας μεταφοράς των στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων 

υλικών, και αφ’ ετέρου τα ζυγολόγια από τους χώρους εναπόθεσής τους, δηλαδή  

τους ΧΥΤΑ Χαλκίδας και Θήβας και το Κ.Δ.Α.Υ. Σχηματαρίου. 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

2.1.   ο  Δήμος  Καρύστου    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 λαμβάνει γνώση και να του παρέχεται κάθε απαραίτητη πληροφορία για την πορεία 

των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας. 

2.1.4. Να λαμβάνει γνώση του κανονισμού λειτουργίας των ΧΥΤΑ Χαλκίδας και Θήβας, τον οποίο 

και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

2.1.5. Να ενημερώνει τους πολίτες για την εκτέλεση των υπηρεσιών, που αποτελούν το 

αντικείμενο της παρούσας. 

2.1.6. Να ορίσει υπαλλήλους για την παρακολούθηση υλοποίησης του αντικειμένου της 

σύμβασης. 

2.1.7.  Να συμμορφώνεται με κάθε υπόδειξη των αντισυμβαλλομένων σχετικά με την υλοποίηση 

της παρούσας σύμβασης.  
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2.1.8. 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. 

2.1.9. 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.  

2.1.10 Να μεριμνά για την έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεών του έναντι της παρούσας 

προγραμματικής 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. 

2.2.6. Να παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων και 

της τήρησης όλων των περιβαλλοντικών απαιτήσεων. 

 

2.3. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει : 

2.3.1. Να καταβάλει προς το Δήμο Καρύστου ποσό μέχρι 100.000 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί για 

τη χρηματοδότηση του κόστους μεταφοράς των συμμείκτων αποβλήτων και ανακυκλώσιμων 

υλικών του Δήμου Καρύστου προς τους ανωτέρω προβλεπόμενους χώρους διάθεσης – 

διαχείρισης. 

2.3.2. Να παρακολουθεί τη διάθεση του ανωτέρω ποσού για τους σκοπούς για τους οποίους αυτό 

διατέθηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΧΩΡΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   

 

Ο συγκεκριμένος χώρος που θα υποδειχθεί στο φορέα από το Δήμο στον αποκατεστημένο 

ΧΑΔΑ Καρύστου για την συλλογή και φόρτωση των αστικών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων 

υλικών του Δήμου, και οι ΧΥΤΑ Χαλκίδας και Θήβας, καθώς και το ΚΔΑΥ Σχηματαρίου, ως προς 

τη διάθεση και διαχείριση τους. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ  ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
4.1. Η   δαπάνη  για την υλοποίηση ττηηςς  Παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον 

Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Καρύστου ορίζεται  σε: 

Α) εκατόν είκοσι ένα χιλιάδες ευρώ (121.000,00€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, που 

αφορά τον προϋπολογισμό κόστους των ανωτέρω περιγραφομένων υπηρεσιών για την 

μεταφορά 4.296 τν σύμμεικτων απορριμμάτων με τιμή μονάδας 23 €/τν πλέον αναλογούντος 

ΦΠΑ και 482,435 τν ανακυκλώσιμων υλικών με τιμή μονάδας 46 €/τν πλέον ΦΠΑ, στη 

διάρκεια της παρούσας σύμβασης. 

Το ποσό θα τιμολογείται αναλογικά από το φορέα στο Δήμο, στο τέλος κάθε τριμήνου 

παρεχόμενης υπηρεσίας, σύμφωνα με την ανωτέρω προσδιοριζόμενη τιμή μονάδας του 

είδους των απορριμμάτων (σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων) και με βάση τις απολογιστικές 

ποσότητες που μεταφέρθηκαν στο διάστημα αυτό όπως προκύπτουν από τις ζυγίσεις που 

πραγματοποιούνται καθημερινά στους ΧΥΤΑ και το ΚΔΑΥ κάθε μεταφερόμενης ποσότητας 

(δρομολόγιο). 

Β) δεκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσια (18.500,00) 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 τριάντα εννιά χιλιάδες πεντακόσια (139.500,00) ευρώ πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ. 

4.2. Ρητά συμφωνείται ότι, σε περίπτωση μη καταβολής εντός ενός μηνός από την 

ημερομηνία τιμολόγησης, της οφειλόμενης από το Δήμο δόσης προς τον Περιφερειακό 

ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, θα τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής τα προβλεπόμενα από 

το αρ. 239 παρ.4 του ν.4555/2018 για την απευθείας παρακράτηση της οφειλής από τον 

πρώτο συμβαλλόμενο, μέσω της ΔΕΗ ή των ΚΑΠ του οφειλέτη Δήμου, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία (ΚΥΑ 2527/2009, τις υπ’ αρ. 1353/2018 & 1355/2018 

αποφάσεις του τμήματος μείζονος επταμελούς σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου).  

Για το λόγο αυτό, με την παρούσα, ο Δήμος ρητά εκχωρεί προς το Φορέα την 

αντίστοιχη απαίτησή του έναντι της ΔΕΗ, και εξουσιοδοτεί το Φορέα, προκειμένου αυτός, 

μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, να προβεί σε αναγγελία της 

απαίτησής του προς το αρμόδιο Κατάστημα της ΔΕΗ, ζητώντας από αυτή  να παρακρατήσει 

από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει για λογαριασμό του Δήμου, και να αποδώσει στο 

Φορέα το αιτούμενο ποσό, που αφορά την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, διακριτά 

τιμολογημένο σε σχέση με την εκάστοτε παρακρατούμενη δόση της ετήσιας εισφοράς του 

Δήμου, που αποδίδει η ΔΕΗ στο Φορέα, και σε περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου, αυτό 

να εισπραχθεί από τους ΚΑΠ του Δήμου, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Φορέα προς το 

Υπουργείο Εσωτερικών.  
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4.3. 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.  

4.4. Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, θα διατεθεί 
από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς το Δήμο Καρύστου, ποσό μέχρι 100.000 ευρώ, 
σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. ΙΙ εδάφιο Στ ,́ περίπτ. 28 του ν. 3852/2010. Το ποσό αυτό θα 
καταβάλλεται αναλογικά σε τριμηνιαίες δόσεις, με βάση την ανά τρίμηνο τιμολόγηση του 
κόστους μεταφοράς των αστικών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου από το 
φορέα και το σχετικό πρακτικό της επιτροπής του αρ. 6 της παρούσης με το οποίο θα 
βεβαιώνονται οι ποσότητες των απορριμμάτων που μεταφέρθηκαν στο διάστημα αυτό. Η 
καταβολή από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς το Δήμο του αναλογούντος ποσού που θα 
προκύπτει για κάθε τρίμηνο, θα γίνεται εντός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης από το 
Δήμο στην Περιφέρεια των σχετικών δικαιολογητικών για την καταβολή του (τιμολόγιο & 
πρακτικό επιτροπής). 
                                             

   ΑΡΘΡΟ 5 

    ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
         Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει  από την  υπογραφή της   και λήγει την μετά 
δύο έτη  .  
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ- 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

6.1. 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.  

6.2. Οι   συμβαλλόμενοι   αναθέτουν  την Παρακολούθηση  της  Σύμβασης  και την 

τήρηση  των όρων αυτής σε κοινή  επιτροπή  αποτελούμενη από   : 

1.-  εκπρόσωπο της   Π.Ε. Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

………………………………….. 

………………………………….. 
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2.-  εκπρόσωπο του  Δήμου Καρύστου. 

3.-  εκπρόσωπο  του  Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε 

        6.3. 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.     

ΑΡΘΡΟ  7 
ΑΘΕΤΗΣΗ   ΤΩΝ  ΟΡΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

7.1. Όλοι οι  όροι της σύμβασης θεωρούνται σπουδαίοι  και  σημαντικοί. 

7.2. 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  των συμβαλλομένων μερών, 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 Λαμίας, ως 

έδρας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

  

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 
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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 την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  
 

Ο Περιφερειάρχης 
 
 

Κωνσταντίνος Μπακογιάννης 
 
 
Για  τον  Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε                  Για  τον  Δήμο Καρύστου 
                                                                                            Ο  Δήμαρχος  
         Ο  Πρόεδρος                                                                               
  
 
 
 
Νικόλαος  Σταυρογιάννης                                               Ελευθέριος Ραβιόλος                    
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