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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 37Ο  

H.Δ. 
 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας  και του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς 
Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ, για το έργο: «Επιχορήγηση Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ 
Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και 
ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.          

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 
 
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 
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της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Μαρούλα Ξηρού. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο 
αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
   Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε το λόγο 
στον  εισηγητή του 37ου θέματος ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  με 
αριθμ πρωτ. 281682/27777/3-12-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 
 
ΣΧΕΤ.:  1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού. 

2. Την με αρ.πρ. 128783/23-11-2017 Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: ΩΜΒΦ465ΧΙ8-ΤΩΓ), με την οποία το έργο 
του θέματος εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Σ.Α.Ε.Π. 066, με κωδικό 
2017ΕΠ06600030 και προϋπολογισμό 1.229.212,20 €. 

3. Το αρ.πρωτ. 280823/7316/3-12-18 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 
Εύβοιας  
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

Με βάση το 280823/7316/3-12-18 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ  
Εύβοιας προς την Υπηρεσία μας και των συνημμένων σε αυτό, προτείνεται η σύναψη 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  και Περιφερειακού 
Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ, 
για το έργο: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ». 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων 
μερών για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» από τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ µε χρηματοδότηση της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η υλοποίηση του παρόντος Έργου έχει ως αντικείμενο την προμήθεια, μεταφορά, 
και εγκατάσταση του απαιτουμένου εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία των νέων 
κυττάρων (επέκταση) του ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας. 
Αναλυτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού  που 
περιλαμβάνει τα παρακάτω μηχανήματα: 
1. Έναν τεμαχιστή απορριμμάτων 

Ο τεμαχιστής θα είναι κατάλληλος για τον τεμαχισμό οικιακών, καθώς και ογκωδών 
απορριμμάτων όπως κλαδιά, ξύλα, έπιπλα, στρώματα, κ.λ.π. Με την χρήση του τεμαχιστή 
θα αυξηθεί σημαντικά ο βαθμός συμπίεσης των απορριμμάτων και θα βελτιστοποιηθεί ο 
τρόπος διάστρωσης αυτών. 

2. Έναν φορτωτή πλάγιας ολίσθησης. 
Ο φορτωτής θα λειτουργήσει ως συμπληρωματικό όχημα του ερπυστριοφόρου φορτωτή 
και θα καλύψει τις ανάγκες προώθησης απορριμμάτων από σημεία του χώρου που δεν 
είναι δυνατοί οι ελιγμοί των μεγάλων οχημάτων. 

3. Έναν ελαστιχοφόρο εκσκαφέα 
Ο ελαστιχοφόρος εκσκαφέας θα καλύψει τις ανάγκες απόληψης υλικού επικάλυψης από 
επιτόπου δανειοθάλαμο. Το όχημα μπορεί να αποτελέσει και συμπληρωματικό 
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χωματουργικό εξοπλισμό για γενικές χωματουργικές εργασίες εντός του χώρου, με 
δυνατότητα εκσκαφής σε βάθος 5 μέτρων. 

4. Έναν ερπυστριοφόρο προωθητή 
Ο ερπυστριοφόρος προωθητής απορριμμάτων- γαιών θα καλύψει τις ανάγκες του ΧΥΤΑ 
για την προώθηση- διάστρωση- επικάλυψη των απορριμμάτων. 

5. Έναν ερπυστριοφόρο φορτωτή 
Ο ερπυστριοφόρος φορτωτής θα καλύψει τις ανάγκες του ΧΥΤΑ για την προώθηση και 
διάστρωση υλικού επικάλυψης σε μικρές αποστάσεις, προώθηση και θραύση ογκωδών 
αντικειμλενων, διαμόρφωση εσωτερικού δρομολογίου στο χώρο ταφής και διαμόρφωση 
τελικών πρανών. 

6. Έναν συμπιεστή απορριμμάτων 
Είναι κατάλληλος για όλες τις απαιτήσεις συμπίεσης και προώθησης- διάστρωσης των 
απορριμμάτων. 

7. Ένα φορτηγό μεταφοράς γαιών 
Το ανατρεπόμενο φορτηγό θα καλύψει τις ανάγκες του ΧΥΤΑ για τη φόρτωση και 
μεταφορά υλικού επικάλυψης τον χώρο. 
 

Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του έργου, αφού η 
Περιφέρεια Στ. Ελλάδας δεν έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης  ενώ ο κύριος του έργου 
αδυνατεί οικονομικά άμεσα να προβεί στην υλοποίηση του. Το έργο κρίνεται αναγκαίο και 
έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Είναι σε 
περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη της  περιοχής.   Λαμβάνοντας 
υπόψη τα παραπάνω καθώς και το σχετικό αίτημα της Δνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 
Εύβοιας 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

1. Την έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας  και του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ, για το έργο: ««ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ»,  
σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο και την εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την 
υπογραφή της. 

2. Τον ορισμό ενός εκπρόσωπου της Περιφέρειας καθώς και του αναπληρωτή του, 
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, ως ακολούθως:  
-ΚΗΛΙΦΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Π.Ε. Πολιτικός Μηχ/κός με Α’ βαθμό, Αν. 
Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας, με 
αναπληρώτρια του την ΧΑΤΖΗΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Π.Ε. Αρχιτέκτονα 
Μηχ/κό με Α’ βαθμό, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος 
της Δ.Τ.Ε  της Π.Ε. Εύβοιας. 

 
Συνημμένα 

 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
        (Άρθρου 100, Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε  

με το άρθρο 8 Ν.4071/12  και το άρθρο 179 του Ν.4555/2018) 
 
 
 

 
 

ΜΜεεττααξξύύ  ττωωνν:: 
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ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκοούύ  ΦΦοο..ΔΔ..ΣΣ..ΑΑ  ΣΣττεερρεεάάςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  ΑΑ..ΕΕ..  

κκααιι  

ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΣΣττεερρεεάάςς  ΕΕλλλλάάδδααςς   

 
 
 
 
 

γγιιαα  ττηηνν  ππρράάξξηη::  

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ΧΑΛΚΙΔΑ ……/……/201…)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
Στην Χαλκίδα σήμερα την ……… του μηνός …………………… του έτους 201…, οι παρακάτω φορείς 
καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»: 
 

1. Ο Περιφερειακός Φορέας 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, Δ.Ο.Υ. Θηβών και εκπροσωπείται νόμιμα 
από τον Πρόεδρο κ. Νικόλαο Σταυρογιάννη, ο οποίος στο εξής θα καλείται 
«Κύριος και φορέας υλοποίησης του έργου»  και  

2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (με ΑΦΜ: 997947718), και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, η οποία στο 
εξής θα καλείται «φορέας χρηματοδότησης». 

 
Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις  όπως αυτές ισχύουν κάθε 
φορά : 
 

1. Το N.2632/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4270/2014(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές 
Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

2. Το N.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση & Ευθύνη» και τις 
αριθμ.2024709/601/0026/8-4-1998 (ΦΕΚ Β/431) & 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ Β/1291) 
Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κατ΄ εφαρμογή του ν. 2362/1995. 

3. Το N.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια 
& άλλες διατάξεις». 

4. To Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α /27-12-2010), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 83/8-5-2017 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω5557ΛΗ-ΩΝ4) (ΦΕΚ 2201Β/28-6-2017). 

5. Τα άρθρα 8 §10 του N.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

6. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της 
Χώρας» και άλλες διατάξεις». 

8. Το Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07-04-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 

9. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

10. Τo Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, 
Μελετών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 

11. Το Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26/ Α/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών ….. αρμοδιότητας των 
Περιφερειών». 

12. Το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 3536/2007, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 24 παρ. 
7 του ν. 3613/2007. 

13. Την ΚΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ83/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)».  

ΑΔΑ: ΩΞΥ27ΛΗ-ΓΦ6



14. Την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909.Β/22.12.2003 ) «Μέτρα και όροι για 
την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

15. Το Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει (άρθ. 8 του ν.4071/2012 - ΦΕΚ 85/Α/2012, άρθ 36 του ν. 
4257/2014 - ΦΕΚ 93/Α/2014, άρθ. 74 του ν. 4483/2017 - ΦΕΚ 107/Α/2017 και 
αρθ.179 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018). 

16. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για 
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. 
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/2012 Α΄), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 της από 31/12/2003 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄98/26-4-2013) 
και το άρθρο 77 Ν. 4257/2014, ΦΕΚ Α΄93/14-4-2014.  

17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1869/14/24-4-2015 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Βοιωτίας με την οποία χορηγήθηκε άδεια σύστασης και λειτουργίας και 
εγκρίθηκε το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α με την επωνυμία 
«Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας 
Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α. και τον διακριτικό τίτλο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας 
Α.Ε., όπως αυτό καταρτίστηκε με την υπ’ αριθμ. 778/28-3-2015 πράξη σύστασης 
της Συμβολαιογράφου Ευπαλίου Άννας Παπαγεωργίου. 

18. Την με αριθμό πρωτ. 3174/12-7-2017 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΧ1Ν7ΛΗ-ΜΔΘ) της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας, Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού, με την οποία 
αποφασίσθηκε η συγχώνευση στον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. ως 
περιφερειακού Φορέα, μεταξύ άλλων φορέων και του Ενιαίου Συνδέσμου 
Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμων Κεντρικής Εύβοιας (ΕΣΔΑΔΚΕ).  

19. Την από 13-7-2017 (με αριθμ. πρωτ. 849109) και με ΚΑΚ 1116890  ανακοίνωση 
καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της από 12-7-2017 απόφασης της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας 
Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού. 

20. Τις διατάξεις των άρθρων  9 και 10 του ν.3854/2010 και κάθε άλλη σχετική 
διάταξη λειτουργίας των ΦοΔΣΑ. 

21. Την  διάταξη του άρθρου 17 παρ. 7 του Ν. 4071/2012 κατά την οποία «Οι 
ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν με τη μορφή της Α.Ε. κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 13 του παρόντος, κατ` εξαίρεση και για την αποτελεσματικότερη 
εκπλήρωση των σκοπών τους μπορούν να συμμετέχουν, ως κύρια συμβαλλόμενα 
μέρη, στις προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτονται κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 100 του ν. 3852/2010». 

22. Το Τεχνικό Δελτίο της πράξης (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 2017ΕΠ06600030).  
23. Την υπ’ αρ. 128783/23-11-2017 Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: ΩΜΒΦ465ΧΙ8-ΤΩΓ), με την οποία το έργο του 
θέματος εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, στη Σ.Α.Ε.Π. 066, με κωδικό 2017ΕΠ06600030 και 
προϋπολογισμό 1.229.212,20 €, καθώς και την υπ’ αρ. ………………………… (ΑΔΑ: 
………………) Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
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24. Την υπ’ αριθμ. 270/20-9-2017  Απόφαση του Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., για την 
υποβολή αιτήματος για χρηματοδότηση (ΑΔΑ: Ψ3ΗΗ4653Σ5-5ΨΑ).   

25. Την υπ’ αριθμ. 183/17-7-2018  Απόφαση του Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., για α) την 
σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και τη διενέργεια της δημοπρασίας του έργου από τον 
ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., β) τη συμμετοχή του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. σε μέρος της 
χρηματοδότησης του έργου κατά ποσού 989.767,80 € από ίδιους πόρους και γ) την σύναψη 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των δύο φορέων για την υλοποίηση του έργου (ΑΔΑ: 
Ψ0ΘΒ4653Σ5-ΖΣ3). 

26. Την υπ’ αρ. ……….. (ΑΔΑ: ……………) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., για την ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΕΥΒΟΙΑΣ», και ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης, καθώς και την υπ’ αρ. ………………….…. (ΑΔΑ:……………………………..) απόφαση Ελέγχου 
Νομιμότητας αυτής, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

27. Την υπ’ αρ. ……….. (ΑΔΑ: ……………) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦοΔΣΑ Στερεάς 
Ελλάδας Α.Ε., περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., για την ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΕΥΒΟΙΑΣ, και ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης, καθώς και την υπ’ αρ. ………………….…. (ΑΔΑ:……………………………..) απόφαση Ελέγχου 
Νομιμότητας αυτής, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

28. Την υπ’ αρ. ………………. Πράξη  του Ελεγκτικού Συνεδρίου/Υπηρεσία Επιτρόπου Ν. Φθιώτιδας, 
σχετικά με τον προσυμβατικό έλεγχο της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Περιεχόμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για 
την εκτέλεση του Προγράμματος και συγκεκριμένα: 
 

 Περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης (Άρθρο 1) 
 Προοίμιο (Άρθρο 2)  
 Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης  (Άρθρο 3) 
 Δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων (Άρθρο 4) 
 Προϋπολογισμός- πόροι- χρηματοδότηση- πληρωμές (Άρθρο 5) 
 Διάρκεια (Άρθρο 6) 
 Κοινή επιτροπή παρακολούθησης (Άρθρο 7) 
 Αντισυμβατική συμπεριφορά – συνέπειες – ρήτρες (Άρθρο 8)  
 Τροποποιήσεις της σύμβασης (Άρθρο 9) 
 Ιδιοκτησιακό καθεστώς - Χρήση Χώρου (Άρθρο 10)  
 Τελικές Διατάξεις (Άρθρο 11) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Προοίμιο 

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ του ΦοΔΣΑ Στερεάς 
Ελλάδας Α.Ε. ως κυρίου και φορέα υλοποίησης της πράξης και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως 
φορέα χρηματοδότησης και προσδιορίζονται οι τρόποι και η διαδικασία ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟ.Δ.Σ.Α. 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 1.229.212,20 €, από πιστώσεις του προγράμματος 
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Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), της ΣΑΕΠ 066 με κωδικό έργου 2017ΕΠ06600030, με σκοπό την 
προμήθεια του απαιτουμένου εξοπλισμού για την λειτουργία του ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ.  
 
          Ιστορικό:  

Το εν λόγω έργο είχε προταθεί αρχικά από τον Δήμο Χαλκιδέων, ο οποίος  είχε την απαιτούμενη 
διαχειριστική επάρκεια, για λογαριασμό του άλλοτε Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Δήμων Κεντρικής Εύβοιας (ΕΣΔΑΔΚΕ), ο οποίος εστερείτο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας. 

Για τον λόγο αυτόν, τόσο ο ΕΣΔΑΔΚΕ ως κύριος του έργου, όσο και ο Δήμος Χαλκιδέων ως 
φορέας υλοποίησης, είχαν προβεί στη σύναψη της από 15-12-2011 προγραμματικής σύμβασης, με 
σκοπό την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ».  

Το εν λόγω έργο δυνάμει της υπ’ αριθμ. 5335-14/11/2012 (ΑΔΑ: Β4Σ97ΛΗ-8ΛΚ) 
απόφασης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας είχε ενταχθεί για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ενώ η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με την 2362/23-9-2014 
απόφασή της είχε διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη της για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και 
τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρύσσονταν τα 7 υποέργα της πράξης. Το έργο 
δημοπρατήθηκε στις 31-7-2015 και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
815/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων για τέσσερα μηχανήματα 
(εξοπλισμό). Εν συνεχεία, με το υπ’ αριθμ. 59429/23-12-2015 έγγραφο του Δήμου Χαλκιδέων 
ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη για την υπογραφή της σύμβασης από την αρμόδια Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Στερεάς 
Ελλάδας, όμως αυτή δεν δόθηκε και εντέλει το έργο απεντάχθηκε από την χρηματοδότηση με την 
υπ’ αριθμ. 1546/17-2-2017 απόφασή της, ενώ η άνω προγραμματική σύμβαση έμεινε ανενεργός. 

Περαιτέρω, με την υπ’ αρ. πρωτ. 3174/12-7-2017 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Βοιωτίας (ΑΔΑ: ΩΧ1Ν7ΛΗ-ΜΔΘ) ο άλλοτε Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε. συγχωνεύθηκε στον «Περιφερειακό Φορέα 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.» (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.), (ΚΑΚ ΓΕΜΗ 
1116890), ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 4071/2012 αποτελεί, από την ημέρα 
δημοσίευσης της πράξης συγχώνευσης, καθολικό διάδοχο σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία 
των συγχωνευόμενων ΦοΔΣΑ, και υπεισέρχεται, αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις αυτών. 

Επειδή ο εν λόγω εξοπλισμός ήταν απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία του ΧΥΤΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, του οποίου την διαχείριση και λειτουργία είχε πλέον ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας 
Α.Ε., δεδομένου ότι καταλήγει σε αυτόν το σύνολο των απορριμμάτων των Δήμων της Κεντρικής 
Εύβοιας κ και το 50% των απορριμμάτων του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, υποβλήθηκε από τον ΦοΔΣΑ 
Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με τον Δήμο Χαλκιδέων πρόταση συνέχισης της διαγωνιστικής 
διαδικασίας που είχε σχεδόν ολοκληρωθεί με σκοπό την άμεση συμβασιοποίηση της προμήθειας των 
4 μηχανημάτων. Λόγω όμως, του ότι είχε παρέλθει το διάστημα ισχύος των προσφορών η 
διαγωνιστική διαδικασία θα έπρεπε να επαναληφθεί.  

Εν συνεχεία με την υπ’ αρ. 128783/23-11-2017 (ΑΔΑ:ΩΜΒΦ465ΧΙΒ-ΤΩΓ) απόφαση του 
αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
στη ΣΑΕΠ 066, το έργο με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
(Κωδικός 2017ΕΠ06600030) συνολικού Π/Υ 1.229.212,20 ευρώ, που αφορούσε όμως την προμήθεια 
μόνο των 4 μηχανημάτων εκ των 7 απαιτούμενων μηχανημάτων για την ολοκληρωμένη και ορθή 
λειτουργία του ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας. 

Κατόπιν τούτου, αποφασίστηκε να υποβληθεί νέο αίτημα μόνο εκ μέρους του ΦοΔΣΑ, ο οποίος 
διέθετε πλέον την διαχειριστική επάρκεια (270/2017 απόφαση του ΔΣ του ΦοΔΣΑ), για την ένταξη της 
προμήθειας του συνόλου πλέον του απαιτούμενου εξοπλισμού, στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, με νέες επικαιροποιημένες τιμές και με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους 
1.789.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Αποφασίσθηκε δε όπως η προμήθεια υλοποιηθεί με την εκ νέου 
σύνταξη τευχών δημοπράτησης και μετά από νέα δημοπρασία, σύμφωνα με το ν. 4412/2016, καθώς 
είχαν λήξει οι προσφορές της παλαιάς διαγωνιστικής διαδικασίας. Επίσης, με την υπ’ αρ. 183/2018 
απόφαση του ΔΣ του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (ΑΔΑ: Ψ0ΘΒ4653Σ5-ΖΣ3), αποφασίσθηκε: α] η εκ 
νέου σύνταξη τευχών δημοπράτησης και η διεξαγωγή νέας δημοπρασίας, σύμφωνα με το ν. 
4412/2016, για την προμήθεια των επτά (7) μηχανημάτων, όπως αναλυτικά θα αναφερθούν 
κατωτέρω, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.789.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 
2.218.980,00 ευρώ, την οποία θα διενεργήσει ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. ως κύριος και 
δικαιούχος του εξοπλισμού και ως φορέας υλοποίησης της προμήθειας, β] η συμμετοχή του ΦοΔΣΑ 
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Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. εξ ιδίων πόρων για το πέραν του εγκεκριμένου από το ΠΔΕ ποσού πίστωσης, 
ύψους 989.767,80 ευρώ (2.218.980,00 ευρώ – 1.229.212,20 ευρώ) και γ] η σύναψη προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. ως κυρίου και φορέα υλοποίησης του έργου και 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως φορέα χρηματοδότησης, για την υλοποίηση, εκτέλεση, 
παρακολούθηση και ολοκλήρωση της προμήθειας. 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις συμπεριλήφθησαν στο τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο του έργου 
και εκδόθηκε η υπ’ αρ. ………………………… (ΑΔΑ: ………………) Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Όπως προβλέπεται και στο υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου, το έργο θα υλοποιηθεί 
από τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. και μέρος του θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας μέσω προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

  
  

ΑΡΘΡΟ 3 
Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης  

Η υλοποίηση του παρόντος Έργου έχει ως αντικείμενο την προμήθεια, μεταφορά, και 
εγκατάσταση του απαιτουμένου εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία των νέων κυττάρων (επέκταση) 
του ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας. 

  
Αναλυτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού  που περιλαμβάνει τα 
παρακάτω μηχανήματα: 
8. Έναν τεμαχιστή απορριμμάτων 

Ο τεμαχιστής θα είναι κατάλληλος για τον τεμαχισμό οικιακών, καθώς και ογκωδών απορριμμάτων όπως 
κλαδιά, ξύλα, έπιπλα, στρώματα, κ.λ.π. Με την χρήση του τεμαχιστή θα αυξηθεί σημαντικά ο βαθμός 
συμπίεσης των απορριμμάτων και θα βελτιστοποιηθεί ο τρόπος διάστρωσης αυτών. 
 

9. Έναν φορτωτή πλάγιας ολίσθησης. 
Ο φορτωτής θα λειτουργήσει ως συμπληρωματικό όχημα του ερπυστριοφόρου φορτωτή και θα καλύψει 
τις ανάγκες προώθησης απορριμμάτων από σημεία του χώρου που δεν είναι δυνατοί οι ελιγμοί των 
μεγάλων οχημάτων. 

10. Έναν ελαστιχοφόρο εκσκαφέα 
Ο ελαστιχοφόρος εκσκαφέας θα καλύψει τις ανάγκες απόληψης υλικού επικάλυψης από επιτόπου 
δανειοθάλαμο. Το όχημα μπορεί να αποτελέσει και συμπληρωματικό χωματουργικό εξοπλισμό για 
γενικές χωματουργικές εργασίες εντός του χώρου, με δυνατότητα εκσκαφής σε βάθος 5 μέτρων. 

11. Έναν ερπυστριοφόρο προωθητή 
Ο ερπυστριοφόρος προωθητής απορριμμάτων- γαιών θα καλύψει τις ανάγκες του ΧΥΤΑ για την 
προώθηση- διάστρωση- επικάλυψη των απορριμμάτων. 

12. Έναν ερπυστριοφόρο φορτωτή 
Ο ερπυστριοφόρος φορτωτής θα καλύψει τις ανάγκες του ΧΥΤΑ για την προώθηση και διάστρωση υλικού 
επικάλυψης σε μικρές αποστάσεις, προώθηση και θραύση ογκωδών αντικειμλενων, διαμόρφωση 
εσωτερικού δρομολογίου στο χώρο ταφής και διαμόρφωση τελικών πρανών. 

13. Έναν συμπιεστή απορριμμάτων 
Είναι κατάλληλος για όλες τις απαιτήσεις συμπίεσης και προώθησης- διάστρωσης των απορριμμάτων. 

14. Ένα φορτηγό μεταφοράς γαιών 
Το ανατρεπόμενο φορτηγό θα καλύψει τις ανάγκες του ΧΥΤΑ για τη φόρτωση και μεταφορά υλικού 
επικάλυψης τον χώρο. 

 
Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και παροχής γενικών 
υπηρεσιών, δια των  αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της 
Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη Νομοθεσία (Π.Δ. 
7/2013 και Ν. 4412/2016). 
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                                                                          ΑΡΘΡΟ 4       
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

Ο κύριος του Έργου και φορέας υλοποίησης, ήτοι ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 
αναλαμβάνει: 

 Να  συντάξει την διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού. 

 Να διενεργήσει το διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών, την κατακύρωση του      

διαγωνισμού και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία 

και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του. 
 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα 

προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. 

 Να μεριμνήσει για τη λήψη των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία αδειών και 

εγκρίσεων. 

 Να μεριμνήσει για την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για την προμήθεια του εξοπλισμού 

μετά την υπογραφή της σύμβασης, όπου θα αναγράφονται ο π/υ και η χρηματοδότηση και 

υλοποίηση του έργου από την Περιφέρεια. 

 Να μεριμνήσει για ενέργειες προβολής και δημοσιότητας του έργου (δελτία τύπου, σχετικές 

ανακοινώσεις στον τύπο ή/και το ραδιόφωνο. 

 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. 

 Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές. Οι 

πραγματοποιηθείσες δαπάνες θα αποδεικνύονται και θα συνοδεύονται από εξοφλημένα 

τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας. 
 Να τηρεί πλήρη φάκελο με όλα τα στοιχεία της πράξης συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 

και λοιπών συναλλαγών που διενήργησαν και οι οποίες αφορούν την πράξη. 

 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει της σχετικής 

εκτελεστικής σύμβασης. 
 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης. 

 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά το πέρας ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης 

και την οριστική παραλαβή του Έργου. 

 Να χρηματοδοτήσει το Έργο κατά το μέρος που του αναλογεί από τις δικές του πιστώσεις, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους της παρούσας σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τις 

διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού. 

 Είναι υπεύθυνος για πιθανές κυρώσεις που επιφέρει η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 

περιλαμβάνονται στην απόφαση ένταξης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες  που έχει αναλάβει με 

την παρούσα. 

 
Ο φορέας χρηματοδότησης, ήτοι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει: 

 Να χρηματοδοτήσει το Έργο κατά το μέρος που τις αναλογεί από τις πιστώσεις της Συλλογικής 
Απόφασης ΣΑΕΠ 066 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στους όρους της παρούσας σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Δημοσίου 
Λογιστικού και τις διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.  

 Να διατηρεί την συνολική ευθύνη της πράξης, να επαληθεύει την πραγματοποίηση και την 
επιλεξιμότητα των δαπανών, καθώς και την ολοκλήρωση των χρηματοδοτούμενων προϊόντων 
και υπηρεσιών. 

 Είναι υπεύθυνη για πιθανές κυρώσεις που επιφέρει η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
περιλαμβάνονται στην απόφαση ένταξης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που έχει αναλάβει με 
την παρούσα.  
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ΆΡΘΡΟ  5   
Προϋπολογισμός και πόροι του Έργου 

Τρόπος Χρηματοδότησης  
Πληρωμές 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης 

ανέρχεται στο ποσό των 1.789.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (429.480,00 ευρώ) = 2.218.980,00 ευρώ. Από 
τον συνολικό προϋπολογισμό, ποσό 1.229.212,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. θα καλυφθεί από 
το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  και συγκεκριμένα από τον 
ενάριθμο 2017ΕΠ06600030 της ΣΑΕΠ 066. Το υπόλοιπο ποσό, ύψους 989.767,79 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή όσο ήθελε προκύψει κατόπιν τυχόν εκπτώσεων στις προσφορές των 
αναδόχων, θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του κυρίου και φορέα υλοποίησης του έργου και θα βαρύνει 
τους κωδικούς 69.00.00.08 και 54.00.08.03.  

 
 Ο προϋπολογισμός του Έργου  αναλύεται ως εξής:  

   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ  (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

1 ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ 400.000,00 € 

2 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 49.500,00 € 

3 ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 150.000,00 € 

4 ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 335.000,00 € 

5 ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 200.000,00 € 

6 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 495.000,00 € 

7 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΑΙΩΝ 160.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.789.500,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 429.480,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.218.980,00 € 

 
  
    Η χρηματοδότηση του Έργου θα γίνεται από τον φορέα χρηματοδότησης προς τον φορέα 
υλοποίησης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.  

Οι πληρωμές προς τους αναδόχους του Έργου θα γίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
φορέα υλοποίησης τμηματικά, με βάση την πρόοδο των εργασιών στο Έργο και λαμβάνοντας υπόψη τις 
διατάξεις της νομοθεσίας Δημοσίων Έργων καθώς και τις διατάξεις του Δημόσιου Λογιστικού 
(πιστοποιήσεις εργασιών – έγκριση λογαριασμών). 

 
 

ΆΡΘΡΟ 6  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης 
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     Η παρούσα σύμβαση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την οριστική 
παραλαβή και την παράδοσή του Έργου. 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης εκτιμάται σε 36 μήνες και αναλύεται στο συνημμένο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
      Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους 
όρους και πέραν του χρονοδιαγράμματος, εφόσον εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα των 
συμβαλλομένων μερών μετά από αναλυτική τεκμηρίωση της αίτησης παράτασης και 
σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, για μέγιστο χρονικό διάστημα 
μέχρι και 12 μήνες. 
                               
                   

ΆΡΘΡΟ 7  
                                                                                                                

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης 
     Τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της 
σύμβασης, συμφωνούν στη συγκρότηση οργάνου με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης», με έδρα τη Χαλκίδα, για  την παρακολούθηση της εφαρμογής της 
παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 
    Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από 
εκπροσώπους από κάθε  συμβαλλόμενο, που ορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.  και του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  ως ακολούθως: 
 
Για τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.:  

1. ………………………………………………………………… και 
2. ……………………………………………………………………… 

 
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος: 

1. ΚΗΛΙΦΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Π.Ε. Πολιτικός Μηχ/κός με Α’ βαθμό, Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρώτρια του την ΧΑΤΖΗΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Π.Ε. 
Αρχιτέκτονα Μηχ/κό με Α’ βαθμό, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της 
Δ.Τ.Ε  της Π.Ε. Εύβοιας. 

 
Η θητεία των μελών της Επιτροπής ορίζεται για όσο διαρκεί η παρούσα σύμβαση. Ο καθένας 

από τους συμβαλλομένους, διατηρεί το δικαίωμα, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, να 
αντικαταστήσει τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή αν κριθεί απαραίτητο. Στα μέλη του ανωτέρω 
συλλογικού οργάνου δεν χορηγείται αμοιβή/αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 
3833/2010. 
 
  Αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης : 
1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των διαδικασιών για την υλοποίηση των σκοπών 

της σύμβασης. 
2. Ο  έλεγχος της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών και η 

σύνταξη σχετικής έκθεσης σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.         
3. Η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων. 
4. Η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου   

μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας. Η πέραν του εξαμήνου 
παράταση του χρονοδιαγράμματος, εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα των 
συμβαλλομένων μερών μετά από αναλυτική τεκμηρίωση της αίτησης παράτασης και 
σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 
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5. Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως  θα προκύψουν  από την ερμηνεία  και 
εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

6. Η ρύθμιση λεπτομερειών  και διαδικαστικών θεμάτων  αναγκαίων  για την εφαρμογή  
των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.   

7. Η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αποτελούν αφετηρίες δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων. 

 
Κανονισμός Λειτουργίας της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης: 

1. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην 
πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα την ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα 
μέλη της εγκαίρως, με τον προσφορότερο τρόπο.  

2. Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο μήνες. Η Κοινή Επιτροπή μπορεί να 
συνεδριάσει και έκτακτα, αν προκύψει θέμα, μετά από σχετική πρόσκληση του 
Προέδρου της. 

3. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα 
εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. 

4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών που σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να είναι τρία. Οι αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής διατυπώνονται 
σε πρακτικά, που υπογράφονται από όλα τα μέλη και τον γραμματέα της Κοινής 
Επιτροπής. 

5. Η Κοινή Επιτροπή σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά άλλο συλλογικό όργανο, το 
οποίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι απαραίτητο να γνωμοδοτήσει. 

6. Επιμέρους Θέματα που αφορούν την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής μπορεί να 
καθοριστούν με αποφάσεις της. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης 

    Με κοινή γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και μετά από θετική εισήγηση της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης, η παρούσα Προγραμματική σύμβαση μπορεί να 
τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς τους πόρους, το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους, 
καθώς επίσης να παρατείνεται η διάρκειά της για μέγιστο χρονικό διάστημα μέχρι και 12 μήνες με 
έγγραφη τροποποίηση της παρούσας που θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, λαμβανομένων 
υπόψη των διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού, της νομοθεσίας Δημοσίων Έργων και τις διαδικασίες 
υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.  
   
 

ΑΡΘΡΟ 9 
Αντισυμβατική συμπεριφορά-  Ρήτρες 

     Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι 
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών 
ενεργειών σε εύλογο χρόνο.  
     Σε περίπτωση αδυναμίας ή αδράνειας προς αποκατάσταση από πλευράς του ενός μέρους,  ο 
αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά. 
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ΑΡΘΡΟ 10 
       Ιδιοκτησιακό καθεστώς - Χρήση Χώρου 

 Ο χώρος, στον οποίο θα εκτελεστεί το έργο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ανήκει 
στον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., ο οποίος διαχειρίζεται τους ΧΥΤΑ της Περιφέρειάς του αφού σύμφωνα 
με το νόμο οι ΦοΔΣΑ εξειδικεύουν και υλοποιούν τους στόχους και τις δράσεις των Περιφερειακών 
Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, 
αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων. Ειδικότερα, υλοποιούν  τις υποχρεώσεις που ρητά 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ.2 και στα άρθρα 8, 9, 10 και 12 της ΚΥΑ Η. Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 
1909/22-12-2003) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που απορρέουν από την ΚΥΑ 
Η.Π.29407/3508/2002 (ΦΕΚ Β΄ 1572/16-12-2002) και την ΚΥΑ Η. Π. 50910/2727/2003, όπως αυτές 
ισχύουν. 
 
 
 
 
 
 
 

ΆΡΘΡΟ 11 
Τελικές Διατάξεις 

      Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται 
ως ακολούθως σε πέντε (5) αντίτυπα. 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   
Για τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 

     Ο Πρόεδρος  Ο Περιφερειάρχης 
 

 
 
 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ                     

1 
Διάρκεια Προγραμματικής Σύμβασης :  
36 μήνες 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      

2 
Προσυμβατικές (εκτελεστικής 
σύμβασης) διοικητικές ενέργειες - 
εγκρίσεις 

                    

3 
Σύνταξη διακήρυξης και των τευχών 
δημοπράτησης του Έργου 

                    

4 
Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και 
επιλογής αναδόχου – υπογραφή 
σύμβασης 

                    

5 Διαχείριση και υλοποίηση του Έργου                     

6 
Προσωρινή και οριστική παραλαβή του 
έργου 
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
Κατά πλειοψηφία,   1. εγκρίνει τη σύναψη και το  σχέδιο  Προγραμματικής 
Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  και του Περιφερειακού Φορέα 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ, για 
το έργο: ««ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΕΥΒΟΙΑΣ»,  σύμφωνα με το  συνημμένο σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα και μέρος της παρούσας απόφασης , εξουσιοδοτεί τον  Περιφερειάρχη για την 
υπογραφή της και 2. ορίζει  έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας καθώς και τον 
αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, ως ακολούθως: 
 

-ΚΗΛΙΦΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Π.Ε. Πολιτικός Μηχ/κός με Α’ βαθμό, Αν. 
Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας, με 
αναπληρώτρια του την ΧΑΤΖΗΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Π.Ε. Αρχιτέκτονα 
Μηχ/κό με Α’ βαθμό, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών 
Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε  της Π.Ε. Εύβοιας. 

Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης ««Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας». 

 
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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               ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
        (Άρθρου 100, Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε  

με το άρθρο 8 Ν.4071/12  και το άρθρο 179 του Ν.4555/2018) 
 
 
 

 
 

ΜΜεεττααξξύύ  ττωωνν:: 
 

ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκοούύ  ΦΦοο..ΔΔ..ΣΣ..ΑΑ  ΣΣττεερρεεάάςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  ΑΑ..ΕΕ..  

κκααιι  

ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΣΣττεερρεεάάςς  ΕΕλλλλάάδδααςς   

 
 
 
 
 

γγιιαα  ττηηνν  ππρράάξξηη::  

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ΧΑΛΚΙΔΑ ……/……/201…)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
Στην Χαλκίδα σήμερα την ……… του μηνός …………………… του έτους 201…, οι παρακάτω φορείς 
καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»: 
 

1. Ο Περιφερειακός Φορέας 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, Δ.Ο.Υ. Θηβών  και εκπροσωπείται νόμιμα 
από τον Πρόεδρο κ. Νικόλαο Σταυρογιάννη, ο οποίος στο εξής θα καλείται 
«Κύριος και φορέας υλοποίησης του έργου»  και  

2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (με ΑΦΜ: 997947718), και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, η οποία στο 
εξής θα καλείται «φορέας χρηματοδότησης». 

 
Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις  όπως αυτές ισχύουν κάθε 
φορά : 
 
1. Το N.2632/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4270/2014(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές 
Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

2. Το N.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση & Ευθύνη» και τις 
αριθμ.2024709/601/0026/8-4-1998 (ΦΕΚ Β/431) & 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ Β/1291) Αποφάσεις 
του Υπουργού Οικονομικών, κατ΄ εφαρμογή του ν. 2362/1995. 

3. Το N.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια & άλλες 
διατάξεις». 

4. To Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α /27-12-2010), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 83/8-5-2017 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω5557ΛΗ-ΩΝ4) (ΦΕΚ 2201Β/28-6-2017). 

5. Τα άρθρα 8 §10 του N.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

6. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» 
και άλλες διατάξεις». 

8. Το Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07-04-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 
στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 

9. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

10. Τo Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, 
Μελετών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 

11. Το Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26/ Α/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών ….. αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

12. Το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 3536/2007, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 24 παρ. 7 
του ν. 3613/2007. 

13. Την ΚΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ83/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)».  
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14. Την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909.Β/22.12.2003 ) «Μέτρα και όροι για την 
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

15. Το Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει (άρθ. 8 του ν.4071/2012 - ΦΕΚ 85/Α/2012, άρθ 36 του ν. 
4257/2014 - ΦΕΚ 93/Α/2014, άρθ. 74 του ν. 4483/2017 - ΦΕΚ 107/Α/2017 και 
αρθ.179 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018). 

16. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την 
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. 
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/2012 Α΄), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 της από 31/12/2003 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄98/26-4-2013) και 
το άρθρο 77 Ν. 4257/2014, ΦΕΚ Α΄93/14-4-2014.  

17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1869/14/24-4-2015 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Βοιωτίας με την οποία χορηγήθηκε άδεια σύστασης και λειτουργίας και εγκρίθηκε 
το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α με την επωνυμία «Περιφερειακός 
Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία των 
Ο.Τ.Α. και τον διακριτικό τίτλο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., όπως αυτό 
καταρτίστηκε με την υπ’ αριθμ. 778/28-3-2015 πράξη σύστασης της 
Συμβολαιογράφου Ευπαλίου Άννας Παπαγεωργίου. 

18. Την με αριθμό πρωτ. 3174/12-7-2017 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΧ1Ν7ΛΗ-ΜΔΘ) της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Περιφερειακής 
Ενότητας Βοιωτίας, Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού, με την οποία 
αποφασίσθηκε η συγχώνευση στον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. ως περιφερειακού 
Φορέα, μεταξύ άλλων φορέων και του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης 
Απορριμμάτων Δήμων Κεντρικής Εύβοιας (ΕΣΔΑΔΚΕ).  

19. Την από 13-7-2017 (με αριθμ. πρωτ. 849109) και με ΚΑΚ 1116890  ανακοίνωση 
καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της από 12-7-2017 απόφασης της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Τμήματος 
Εμπορίου και Τουρισμού. 

20. Τις διατάξεις των άρθρων  9 και 10 του ν.3854/2010 και κάθε άλλη σχετική 
διάταξη λειτουργίας των ΦοΔΣΑ. 

21. Την  διάταξη του άρθρου 17 παρ. 7 του Ν. 4071/2012 κατά την οποία « Οι 
ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν με τη μορφή της Α.Ε. κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 13 του παρόντος, κατ` εξαίρεση και για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση 
των σκοπών τους μπορούν να συμμετέχουν, ως κύρια συμβαλλόμενα μέρη, στις 
προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 100 του 
ν. 3852/2010». 

22. Το Τεχνικό Δελτίο της πράξης (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 2017ΕΠ06600030).  
23. Την υπ’ αρ. 128783/23-11-2017 Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: ΩΜΒΦ465ΧΙ8-ΤΩΓ), με την οποία το έργο του θέματος 
εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, στη Σ.Α.Ε.Π. 066, με κωδικό 2017ΕΠ06600030 και προϋπολογισμό 
1.229.212,20 €, καθώς και την υπ’ αρ. ………………………… (ΑΔΑ: ………………) Απόφαση 
του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
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24. Την υπ’ αριθμ. 270/20-9-2017  Απόφαση του Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., για την υποβολή 
αιτήματος για χρηματοδότηση (ΑΔΑ: Ψ3ΗΗ4653Σ5-5ΨΑ).   

25. Την υπ’ αριθμ. 183/17-7-2018  Απόφαση του Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., για α) την 
σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και τη διενέργεια της δημοπρασίας του έργου από τον ΦοΔΣΑ 
Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., β) τη συμμετοχή του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. σε μέρος της 
χρηματοδότησης του έργου κατά ποσού 989.767,80 € από ίδιους πόρους και γ) την σύναψη 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των δύο φορέων για την υλοποίηση του έργου (ΑΔΑ: 
Ψ0ΘΒ4653Σ5-ΖΣ3). 

26. Την υπ’ αρ. ……….. (ΑΔΑ: ……………) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., για την ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ», και 
ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και 
την υπ’ αρ. ………………….…. (ΑΔΑ:……………………………..) απόφαση Ελέγχου Νομιμότητας αυτής, από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

27. Την υπ’ αρ. ……….. (ΑΔΑ: ……………) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦοΔΣΑ Στερεάς 
Ελλάδας Α.Ε., περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., για την ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, και 
ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και 
την υπ’ αρ. ………………….…. (ΑΔΑ:……………………………..) απόφαση Ελέγχου Νομιμότητας αυτής, από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

28. Την υπ’ αρ. ………………. Πράξη  του Ελεγκτικού Συνεδρίου/Υπηρεσία Επιτρόπου Ν. Φθιώτιδας, σχετικά 
με τον προσυμβατικό έλεγχο της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Περιεχόμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για 
την εκτέλεση του Προγράμματος και συγκεκριμένα: 
 

 Περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης (Άρθρο 1) 
 Προοίμιο (Άρθρο 2)  
 Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης  (Άρθρο 3) 
 Δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων (Άρθρο 4) 
 Προϋπολογισμός- πόροι- χρηματοδότηση- πληρωμές (Άρθρο 5) 
 Διάρκεια (Άρθρο 6) 
 Κοινή επιτροπή παρακολούθησης (Άρθρο 7) 
 Αντισυμβατική συμπεριφορά – συνέπειες – ρήτρες (Άρθρο 8)  
 Τροποποιήσεις της σύμβασης (Άρθρο 9) 
 Ιδιοκτησιακό καθεστώς - Χρήση Χώρου (Άρθρο 10)  
 Τελικές Διατάξεις (Άρθρο 11) 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Προοίμιο 

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ του ΦοΔΣΑ Στερεάς 
Ελλάδας Α.Ε. ως κυρίου και φορέα υλοποίησης της πράξης και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως 
φορέα χρηματοδότησης και προσδιορίζονται οι τρόποι και η διαδικασία ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟ.Δ.Σ.Α. 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 1.229.212,20 €, από πιστώσεις του προγράμματος 
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Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), της ΣΑΕΠ 066 με κωδικό έργου 2017ΕΠ06600030, με σκοπό την 
προμήθεια του απαιτουμένου εξοπλισμού για την λειτουργία του ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ.  
 
          Ιστορικό:  

Το εν λόγω έργο είχε προταθεί αρχικά από τον Δήμο Χαλκιδέων, ο οποίος  είχε την απαιτούμενη 
διαχειριστική επάρκεια, για λογαριασμό του άλλοτε Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Δήμων Κεντρικής Εύβοιας (ΕΣΔΑΔΚΕ), ο οποίος εστερείτο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας. 

Για τον λόγο αυτόν, τόσο ο ΕΣΔΑΔΚΕ ως κύριος του έργου, όσο και ο Δήμος Χαλκιδέων ως 
φορέας υλοποίησης, είχαν προβεί στη σύναψη της από 15-12-2011 προγραμματικής σύμβασης, με 
σκοπό την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ».  

Το εν λόγω έργο δυνάμει της υπ’ αριθμ. 5335-14/11/2012 (ΑΔΑ: Β4Σ97ΛΗ-8ΛΚ) 
απόφασης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας είχε ενταχθεί για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ενώ η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με την 2362/23-9-2014 
απόφασή της είχε διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη της για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και 
τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρύσσονταν τα 7 υποέργα της πράξης. Το έργο 
δημοπρατήθηκε στις 31-7-2015 και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
815/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων για τέσσερα μηχανήματα 
(εξοπλισμό). Εν συνεχεία, με το υπ’ αριθμ. 59429/23-12-2015 έγγραφο του Δήμου Χαλκιδέων 
ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη για την υπογραφή της σύμβασης από την αρμόδια Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Στερεάς 
Ελλάδας, όμως αυτή δεν δόθηκε και εντέλει το έργο απεντάχθηκε από την χρηματοδότηση με την 
υπ’ αριθμ. 1546/17-2-2017 απόφασή της, ενώ η άνω προγραμματική σύμβαση έμεινε ανενεργός. 

Περαιτέρω, με την υπ’ αρ. πρωτ. 3174/12-7-2017 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Βοιωτίας (ΑΔΑ: ΩΧ1Ν7ΛΗ-ΜΔΘ) ο άλλοτε Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε. συγχωνεύθηκε στον «Περιφερειακό Φορέα 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.» (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.), (ΚΑΚ ΓΕΜΗ 
1116890), ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 4071/2012 αποτελεί, από την ημέρα 
δημοσίευσης της πράξης συγχώνευσης, καθολικό διάδοχο σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία 
των συγχωνευόμενων ΦοΔΣΑ, και υπεισέρχεται, αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις αυτών. 

Επειδή ο εν λόγω εξοπλισμός ήταν απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία του ΧΥΤΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, του οποίου την διαχείριση και λειτουργία είχε πλέον ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας 
Α.Ε., δεδομένου ότι καταλήγει σε αυτόν το σύνολο των απορριμμάτων των Δήμων της Κεντρικής 
Εύβοιας κ και το 50% των απορριμμάτων του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, υποβλήθηκε από τον ΦοΔΣΑ 
Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με τον Δήμο Χαλκιδέων πρόταση συνέχισης της διαγωνιστικής 
διαδικασίας που είχε σχεδόν ολοκληρωθεί με σκοπό την άμεση συμβασιοποίηση της προμήθειας των 
4 μηχανημάτων. Λόγω όμως, του ότι είχε παρέλθει το διάστημα ισχύος των προσφορών η 
διαγωνιστική διαδικασία θα έπρεπε να επαναληφθεί.  

Εν συνεχεία με την υπ’ αρ. 128783/23-11-2017 (ΑΔΑ:ΩΜΒΦ465ΧΙΒ-ΤΩΓ) απόφαση του 
αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
στη ΣΑΕΠ 066, το έργο με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
(Κωδικός 2017ΕΠ06600030) συνολικού Π/Υ 1.229.212,20 ευρώ, που αφορούσε όμως την προμήθεια 
μόνο των 4 μηχανημάτων εκ των 7 απαιτούμενων μηχανημάτων για την ολοκληρωμένη και ορθή 
λειτουργία του ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας. 

Κατόπιν τούτου, αποφασίστηκε να υποβληθεί νέο αίτημα μόνο εκ μέρους του ΦοΔΣΑ, ο οποίος 
διέθετε πλέον την διαχειριστική επάρκεια (270/2017 απόφαση του ΔΣ του ΦοΔΣΑ), για την ένταξη της 
προμήθειας του συνόλου πλέον του απαιτούμενου εξοπλισμού, στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, με νέες επικαιροποιημένες τιμές και με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους 
1.789.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Αποφασίσθηκε δε όπως η προμήθεια υλοποιηθεί με την εκ νέου 
σύνταξη τευχών δημοπράτησης και μετά από νέα δημοπρασία, σύμφωνα με το ν. 4412/2016, καθώς 
είχαν λήξει οι προσφορές της παλαιάς διαγωνιστικής διαδικασίας. Επίσης, με την υπ’ αρ. 183/2018 
απόφαση του ΔΣ του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (ΑΔΑ: Ψ0ΘΒ4653Σ5-ΖΣ3), αποφασίσθηκε: α] η εκ 
νέου σύνταξη τευχών δημοπράτησης και η διεξαγωγή νέας δημοπρασίας, σύμφωνα με το ν. 
4412/2016, για την προμήθεια των επτά (7) μηχανημάτων, όπως αναλυτικά θα αναφερθούν 
κατωτέρω, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.789.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 
2.218.980,00 ευρώ, την οποία θα διενεργήσει ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. ως κύριος και 
δικαιούχος του εξοπλισμού και ως φορέας υλοποίησης της προμήθειας, β] η συμμετοχή του ΦοΔΣΑ 
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Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. εξ ιδίων πόρων για το πέραν του εγκεκριμένου από το ΠΔΕ ποσού πίστωσης, 
ύψους 989.767,80 ευρώ (2.218.980,00 ευρώ – 1.229.212,20 ευρώ) και γ] η σύναψη προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. ως κυρίου και φορέα υλοποίησης του έργου και 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως φορέα χρηματοδότησης, για την υλοποίηση, εκτέλεση, 
παρακολούθηση και ολοκλήρωση της προμήθειας. 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις συμπεριλήφθησαν στο τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο του έργου 
και εκδόθηκε η υπ’ αρ. ………………………… (ΑΔΑ: ………………) Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

Όπως προβλέπεται και στο υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου, το έργο θα υλοποιηθεί 
από τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. και μέρος του θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας μέσω προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

  
  

ΑΡΘΡΟ 3 
Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης  

Η υλοποίηση του παρόντος Έργου έχει ως αντικείμενο την προμήθεια, μεταφορά, και 
εγκατάσταση του απαιτουμένου εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία των νέων κυττάρων (επέκταση) 
του ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας. 

  
Αναλυτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού  που περιλαμβάνει τα 
παρακάτω μηχανήματα: 
1. Έναν τεμαχιστή απορριμμάτων 

Ο τεμαχιστής θα είναι κατάλληλος για τον τεμαχισμό οικιακών, καθώς και ογκωδών απορριμμάτων όπως 
κλαδιά, ξύλα, έπιπλα, στρώματα, κ.λ.π. Με την χρήση του τεμαχιστή θα αυξηθεί σημαντικά ο βαθμός 
συμπίεσης των απορριμμάτων και θα βελτιστοποιηθεί ο τρόπος διάστρωσης αυτών. 
 

2. Έναν φορτωτή πλάγιας ολίσθησης. 
Ο φορτωτής θα λειτουργήσει ως συμπληρωματικό όχημα του ερπυστριοφόρου φορτωτή και θα καλύψει 
τις ανάγκες προώθησης απορριμμάτων από σημεία του χώρου που δεν είναι δυνατοί οι ελιγμοί των 
μεγάλων οχημάτων. 

3. Έναν ελαστιχοφόρο εκσκαφέα 
Ο ελαστιχοφόρος εκσκαφέας θα καλύψει τις ανάγκες απόληψης υλικού επικάλυψης από επιτόπου 
δανειοθάλαμο. Το όχημα μπορεί να αποτελέσει και συμπληρωματικό χωματουργικό εξοπλισμό για 
γενικές χωματουργικές εργασίες εντός του χώρου, με δυνατότητα εκσκαφής σε βάθος 5 μέτρων. 

4. Έναν ερπυστριοφόρο προωθητή 
Ο ερπυστριοφόρος προωθητής απορριμμάτων- γαιών θα καλύψει τις ανάγκες του ΧΥΤΑ για την 
προώθηση- διάστρωση- επικάλυψη των απορριμμάτων. 

5. Έναν ερπυστριοφόρο φορτωτή 
Ο ερπυστριοφόρος φορτωτής θα καλύψει τις ανάγκες του ΧΥΤΑ για την προώθηση και διάστρωση υλικού 
επικάλυψης σε μικρές αποστάσεις, προώθηση και θραύση ογκωδών αντικειμλενων, διαμόρφωση 
εσωτερικού δρομολογίου στο χώρο ταφής και διαμόρφωση τελικών πρανών. 

6. Έναν συμπιεστή απορριμμάτων 
Είναι κατάλληλος για όλες τις απαιτήσεις συμπίεσης και προώθησης- διάστρωσης των απορριμμάτων. 

7. Ένα φορτηγό μεταφοράς γαιών 
Το ανατρεπόμενο φορτηγό θα καλύψει τις ανάγκες του ΧΥΤΑ για τη φόρτωση και μεταφορά υλικού 
επικάλυψης τον χώρο. 

 
Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και παροχής γενικών 
υπηρεσιών, δια των  αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της 
Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη Νομοθεσία (Π.Δ. 
7/2013 και Ν. 4412/2016). 
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                                                                          ΑΡΘΡΟ 4       
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

Ο κύριος του Έργου και φορέας υλοποίησης, ήτοι ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 
αναλαμβάνει: 

 Να  συντάξει την διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού. 

 Να διενεργήσει το διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών, την κατακύρωση του      

διαγωνισμού και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία 

και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του. 
 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα 

προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. 

 Να μεριμνήσει για τη λήψη των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία αδειών και 

εγκρίσεων. 

 Να μεριμνήσει για την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για την προμήθεια του εξοπλισμού 

μετά την υπογραφή της σύμβασης, όπου θα αναγράφονται ο π/υ και η χρηματοδότηση και 

υλοποίηση του έργου από την Περιφέρεια. 

 Να μεριμνήσει για ενέργειες προβολής και δημοσιότητας του έργου (δελτία τύπου, σχετικές 

ανακοινώσεις στον τύπο ή/και το ραδιόφωνο. 

 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. 

 Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές. Οι 

πραγματοποιηθείσες δαπάνες θα αποδεικνύονται και θα συνοδεύονται από εξοφλημένα 

τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας. 
 Να τηρεί πλήρη φάκελο με όλα τα στοιχεία της πράξης συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 

και λοιπών συναλλαγών που διενήργησαν και οι οποίες αφορούν την πράξη. 

 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει της σχετικής 

εκτελεστικής σύμβασης. 
 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης. 

 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά το πέρας ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης 

και την οριστική παραλαβή του Έργου. 

 Να χρηματοδοτήσει το Έργο κατά το μέρος που του αναλογεί από τις δικές του πιστώσεις, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους της παρούσας σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τις 

διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού. 

 Είναι υπεύθυνος για πιθανές κυρώσεις που επιφέρει η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 

περιλαμβάνονται στην απόφαση ένταξης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες  που έχει αναλάβει με 

την παρούσα. 

 
Ο φορέας χρηματοδότησης, ήτοι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει: 

 Να χρηματοδοτήσει το Έργο κατά το μέρος που τις αναλογεί από τις πιστώσεις της Συλλογικής 
Απόφασης ΣΑΕΠ 066 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στους όρους της παρούσας σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Δημοσίου 
Λογιστικού και τις διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.  

 Να διατηρεί την συνολική ευθύνη της πράξης, να επαληθεύει την πραγματοποίηση και την 
επιλεξιμότητα των δαπανών, καθώς και την ολοκλήρωση των χρηματοδοτούμενων προϊόντων 
και υπηρεσιών. 

 Είναι υπεύθυνη για πιθανές κυρώσεις που επιφέρει η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
περιλαμβάνονται στην απόφαση ένταξης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που έχει αναλάβει με 
την παρούσα.  
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ΆΡΘΡΟ  5   
Προϋπολογισμός και πόροι του Έργου 

Τρόπος Χρηματοδότησης  
Πληρωμές 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης 

ανέρχεται στο ποσό των 1.789.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (429.480,00 ευρώ) = 2.218.980,00 ευρώ. Από 
τον συνολικό προϋπολογισμό, ποσό 1.229.212,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. θα καλυφθεί από 
το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  και συγκεκριμένα από τον 
ενάριθμο 2017ΕΠ06600030 της ΣΑΕΠ 066. Το υπόλοιπο ποσό, ύψους 989.767,79 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή όσο ήθελε προκύψει κατόπιν τυχόν εκπτώσεων στις προσφορές των 
αναδόχων, θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του κυρίου και φορέα υλοποίησης του έργου και θα βαρύνει 
τους κωδικούς 69.00.00.08 και 54.00.08.03.  

 
 Ο προϋπολογισμός του Έργου  αναλύεται ως εξής:  

   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ  (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

1 ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ 400.000,00 € 

2 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 49.500,00 € 

3 ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 150.000,00 € 

4 ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 335.000,00 € 

5 ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 200.000,00 € 

6 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 495.000,00 € 

7 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΑΙΩΝ 160.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.789.500,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 429.480,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.218.980,00 € 

 
  
    Η χρηματοδότηση του Έργου θα γίνεται από τον φορέα χρηματοδότησης προς τον φορέα 
υλοποίησης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.  

Οι πληρωμές προς τους αναδόχους του Έργου θα γίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
φορέα υλοποίησης τμηματικά, με βάση την πρόοδο των εργασιών στο Έργο και λαμβάνοντας υπόψη τις 
διατάξεις της νομοθεσίας Δημοσίων Έργων καθώς και τις διατάξεις του Δημόσιου Λογιστικού 
(πιστοποιήσεις εργασιών – έγκριση λογαριασμών). 

 
 

ΆΡΘΡΟ 6  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης 
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     Η παρούσα σύμβαση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την οριστική 
παραλαβή και την παράδοσή του Έργου. 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης εκτιμάται σε 36 μήνες και αναλύεται στο συνημμένο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
      Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους 
όρους και πέραν του χρονοδιαγράμματος, εφόσον εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα των 
συμβαλλομένων μερών μετά από αναλυτική τεκμηρίωση της αίτησης παράτασης και 
σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, για μέγιστο χρονικό διάστημα 
μέχρι και 12 μήνες. 
                               
                   

ΆΡΘΡΟ 7  
                                                                                                                

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης 
     Τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της 
σύμβασης, συμφωνούν στη συγκρότηση οργάνου με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης», με έδρα τη Χαλκίδα, για  την παρακολούθηση της εφαρμογής της 
παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 
    Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από 
εκπροσώπους από κάθε  συμβαλλόμενο, που ορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.  και του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  ως ακολούθως: 
 
Για τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.:  

1. ………………………………………………………………… και 
2. ……………………………………………………………………… 

 
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος: 

2. ΚΗΛΙΦΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Π.Ε. Πολιτικός Μηχ/κός με Α’ βαθμό, Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρώτρια του την ΧΑΤΖΗΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Π.Ε. 
Αρχιτέκτονα Μηχ/κό με Α’ βαθμό, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της 
Δ.Τ.Ε  της Π.Ε. Εύβοιας. 

 
Η θητεία των μελών της Επιτροπής ορίζεται για όσο διαρκεί η παρούσα σύμβαση. Ο καθένας 

από τους συμβαλλομένους, διατηρεί το δικαίωμα, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, να 
αντικαταστήσει τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή αν κριθεί απαραίτητο. Στα μέλη του ανωτέρω 
συλλογικού οργάνου δεν χορηγείται αμοιβή/αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 
3833/2010. 
 
  Αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης : 

1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των διαδικασιών για την υλοποίηση των 
σκοπών της σύμβασης. 

2. Ο  έλεγχος της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών και η 
σύνταξη σχετικής έκθεσης σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.         

3. Η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων. 
4. Η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε 

αναγκαίου   μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας. Η πέραν του 
εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος, εγκρίνεται από τα αρμόδια 
όργανα των συμβαλλομένων μερών μετά από αναλυτική τεκμηρίωση της 
αίτησης παράτασης και σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης. 
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5. Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως  θα προκύψουν  από την ερμηνεία  
και εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

6. Η ρύθμιση λεπτομερειών  και διαδικαστικών θεμάτων  αναγκαίων  για την 
εφαρμογή  των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.   

7. Η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αποτελούν αφετηρίες 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων. 
 
Κανονισμός Λειτουργίας της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης: 
1. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην 

πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα την ημερήσιας διάταξης, ενώ 
ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως, με τον προσφορότερο τρόπο.  

2. Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο μήνες. Η Κοινή Επιτροπή 
μπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα, αν προκύψει θέμα, μετά από σχετική 
πρόσκληση του Προέδρου της. 

3. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που 
θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. 

4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών που σε 
κάθε περίπτωση πρέπει να είναι τρία. Οι αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής 
διατυπώνονται σε πρακτικά, που υπογράφονται από όλα τα μέλη και τον 
γραμματέα της Κοινής Επιτροπής. 

5. Η Κοινή Επιτροπή σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά άλλο συλλογικό 
όργανο, το οποίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι απαραίτητο να 
γνωμοδοτήσει. 6. Επιμέρους Θέματα που αφορούν την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής 
μπορεί να καθοριστούν με αποφάσεις της. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης 

    Με κοινή γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και μετά από θετική εισήγηση της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης, η παρούσα Προγραμματική σύμβαση μπορεί να 
τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς τους πόρους, το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους, 
καθώς επίσης να παρατείνεται η διάρκειά της για μέγιστο χρονικό διάστημα μέχρι και 12 μήνες με 
έγγραφη τροποποίηση της παρούσας που θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, λαμβανομένων 
υπόψη των διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού, της νομοθεσίας Δημοσίων Έργων και τις διαδικασίες 
υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.  
   
 

ΑΡΘΡΟ 9 
Αντισυμβατική συμπεριφορά-  Ρήτρες 

     Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι 
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών 
ενεργειών σε εύλογο χρόνο.  
     Σε περίπτωση αδυναμίας ή αδράνειας προς αποκατάσταση από πλευράς του ενός μέρους,  ο 
αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά. 

 

 

ΑΔΑ: ΩΞΥ27ΛΗ-ΓΦ6



ΑΡΘΡΟ 10 
       Ιδιοκτησιακό καθεστώς - Χρήση Χώρου 

 Ο χώρος, στον οποίο θα εκτελεστεί το έργο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ανήκει 
στον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., ο οποίος διαχειρίζεται τους ΧΥΤΑ της Περιφέρειάς του αφού σύμφωνα 
με το νόμο οι ΦοΔΣΑ εξειδικεύουν και υλοποιούν τους στόχους και τις δράσεις των Περιφερειακών 
Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, 
αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων. Ειδικότερα, υλοποιούν  τις υποχρεώσεις που ρητά 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ.2 και στα άρθρα 8, 9, 10 και 12 της ΚΥΑ Η. Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 
1909/22-12-2003) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που απορρέουν από την ΚΥΑ 
Η.Π.29407/3508/2002 (ΦΕΚ Β΄ 1572/16-12-2002) και την ΚΥΑ Η. Π. 50910/2727/2003, όπως αυτές 
ισχύουν. 
 
 
 
 
 
 
 

ΆΡΘΡΟ 11 
Τελικές Διατάξεις 

      Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται 
ως ακολούθως σε πέντε (5) αντίτυπα. 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   
Για τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 

     Ο Πρόεδρος  Ο Περιφερειάρχης 
 

 
 
 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ                     

1 
Διάρκεια Προγραμματικής Σύμβασης :  
36 μήνες 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      

2 
Προσυμβατικές (εκτελεστικής 
σύμβασης) διοικητικές ενέργειες - 
εγκρίσεις 

                    

3 
Σύνταξη διακήρυξης και των τευχών 
δημοπράτησης του Έργου 

                    

4 
Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και 
επιλογής αναδόχου – υπογραφή 
σύμβασης 

                    

5 Διαχείριση και υλοποίηση του Έργου                     

6 
Προσωρινή και οριστική παραλαβή του 
έργου 
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