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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθµ. 4/2019 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος
Αριθµ. Απόφασης 28/2019
Στη Λευκάδα σήµερα την 8η του µηνός Μαρτίου του έτους 2019, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 10:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων επιτροπών του ∆ήµου Λευκάδας, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος,
ύστερα από την αριθµ. 291/4-3-2019 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
η οποία επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 67 του
Ν.3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθώς από τα εννέα (9) µέλη βρέθηκαν
παρόντα έξι (6) µέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ευάγγελος Χαλικιάς, Πρόεδρος
Νικόλαος Βικέντιος, Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Μπραντζουκάκης, Μέλος
Μαρία Σκαφίδα, Μέλος
Κωνσταντίνος Καββαδάς, Μέλος
∆ηµήτριος Προκοπίου, Αν. Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σπυρίδων Πολίτης, Μέλος
2. Βησσαρία Πολίτη, Μέλος
3. Παναγιώτης Κονιδάρης, Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆.Λ.Τ.Λ. Γεωργία ∆ιαµάντη για την
τήρηση των πρακτικών.
Πριν τη συζήτηση του 2ου προ Η.∆. θέµατος προσήλθε ο κ. Σ. Πολίτης.
ΘΕΜΑ 1o Η.∆.: Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µε τον ∆ήµο Λευκάδας
για υπηρεσίες καθαριότητας χερσαίων ζωνών λιµένων.
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του ∆.Σ. το σχέδιο προγραµµατικής σύµβασης για
υπηρεσίες καθαριότητας χερσαίων ζωνών λιµένων που θα παρέχει ο ∆ήµος Λευκάδας. Το
∆.Λ.Τ.Λ. δεν διαθέτει ούτε ανθρώπινο δυναµικό ούτε οχήµατα και εξοπλισµό για την
αποκοµιδή των απορριµµάτων και την καθαριότητα των χερσαίων ζωνών λιµένων. Γι’ αυτό ο
Πρόεδρος προτείνει να υπογραφεί προγραµµατική σύµβαση µε τον ∆ήµο Λευκάδας για την
παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, µε ετήσια αµοιβή ύψους € 45.000,00.
Ο Πρόεδρος προτείνει να εγκριθεί η σύναψη της προγραµµατικής σύµβασης
σύµφωνα µε το παρακάτω σχέδιο.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη:
α) την εισήγηση του Προέδρου,
β) το Β.∆. 14/19-1-39 (ΦΕΚ 24Α) «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιµενικών Ταµείων
κείµενων διατάξεων»,
γ) το αρ. 244 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων»,
δ) το αρ. 25 του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285Α) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ε) το αρ. 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
στ) τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2019,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα
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Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µε τον ∆ήµο Λευκάδας για την
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας χερσαίων ζωνών λιµένων που βρίσκονται στα όρια του
∆ήµου Λευκάδας ως ακολούθως και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την υπογραφή της
σύµβασης:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
Στη Λευκάδα σήµερα, ……., ηµέρα …….., οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:
α. Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδος (∆.Λ.Τ.Λ.), που εδρεύει στη Λευκάδα, όπως
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Ευάγγελο Χαλικιά και
β. Τον ∆ήµο Λευκάδας, που εδρεύει στη Λευκάδα, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο
κ. Κωνσταντίνο ∆ρακονταειδή,
έχοντας υπόψη:
Α
1. Το Β.∆. 14/19-1-39 (ΦΕΚ 24 ) «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιµενικών Ταµείων κείµενων
διατάξεων»
Α
2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 ) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες
διατάξεις»,
Α
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 ) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Τις διατάξεις του αρ. 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 179 του
Α
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 ),
5. Την αριθµ. … απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του Κ.Α. 10-6279.003 του
προϋπολογισµού του ∆.Λ.Τ.Λ. οικ. έτους 2019,
6. Την αριθµ. …/2019 απόφαση ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ. που εγκρίθηκε µε την αριθµ. …. Απόφαση
Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου,
7. Την αριθµ. …/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας, που επικυρώθηκε µε την
αριθµ. …. Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας &
Ιονίου,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟ∆ΕΧΤΗΚΑΜΕ
τα εξής:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Με την παρούσα προγραµµατική σύµβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συµφωνίας µεταξύ του
∆.Λ.Τ.Λ. και του ∆ήµου Λευκάδας, για την παροχή υπηρεσιών αποκοµιδής απορριµµάτων και
καθαριότητας των χερσαίων ζωνών λιµένων αρµοδιότητας του ∆.Λ.Τ.Λ. που βρίσκονται στα όρια
του ∆ήµου Λευκάδας. Το ∆.Λ.Τ.Λ. δεν διαθέτει εξοπλισµό ούτε το απαιτούµενο ανθρώπινο
δυναµικό για την αποκοµιδή των απορριµµάτων και την αντιµετώπιση των αναγκών καθαριότητας
των χερσαίων ζωνών λιµένων αρµοδιότητάς του. Ο ∆ήµος Λευκάδας διαθέτει αφενός ειδικευµένο
ανθρώπινο δυναµικό και αφετέρου απορριµµατοφόρα και άλλα οχήµατα, εργαλεία και λοιπό
εξοπλισµό για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. Για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, το
∆.Λ.Τ.Λ. θα καταβάλει αµοιβή στον ∆ήµο Λευκάδας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα
σύµβαση.
Άρθρο 1 Αντικείµενο της σύµβασης
Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποκοµιδής απορριµµάτων
και καθαριότητας των χερσαίων ζωνών λιµένων αρµοδιότητας του ∆.Λ.Τ.Λ. που βρίσκονται στα
όρια του ∆ήµου Λευκάδας.
Η γεωγραφική περιοχή εκτέλεσης της υπηρεσίας είναι οι χερσαίες ζώνες λιµένων: Λευκάδας,
Λυγιάς, Νικιάνας, Περιγιαλίου, Νυδριού, Βλυχού, Βασιλικής.
Άρθρο 2 ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις
Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώµατα:
α) Το ∆.Λ.Τ.Λ. αναλαµβάνει τη χρηµατοδότηση της υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 2, χωρίς
καµία επιπλέον επιβάρυνση για αναλώσιµα υλικά καθαρισµού, εξοπλισµό και συντήρηση
µηχανηµάτων ή πρόσληψη εποχικού προσωπικού.
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Το ∆.Λ.Τ.Λ. αναλαµβάνει τη δαπάνη προµήθειας νέων κάδων απορριµµάτων ή ανακύκλωσης
ή επίστυλων απορριµµατοδεκτών για τους χώρους που περιγράφονται στο άρθρο 1, αν αυτό
υποδειχθεί από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας, για την καλύτερη εκτέλεση της
υπηρεσίας.
β) Ο ∆ήµος Λευκάδας αναλαµβάνει να παράσχει τις παρακάτω υπηρεσίες:
•
Καθηµερινή αποκοµιδή των απορριµµάτων από όλους τους κάδους (κλασικούς, υπόγειους,
επίστυλους κλπ.) απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών που βρίσκονται στους χώρους που
περιγράφονται στο άρθρο 1.
•
Αποκοµιδή ογκωδών αντικειµένων.
•
Καθαρισµός των χερσαίων ζωνών λιµένα που περιγράφονται στο άρθρο 1.
•
Καθαρισµός των χώρων συλλογής αποβλήτων πλοίων από απορρίµµατα πλην των
αποβλήτων.
•
Κλάδεµα δέντρων.
Ο ∆ήµος Λευκάδας υποχρεούται να διαθέτει όλα τα µέσα καθαρισµού, εργαλεία, µηχανήµατα
και εξοπλισµό που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς επίσης το αναγκαίο
ειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό και τους απαραίτητους χειριστές µηχανηµάτων για την εκτέλεση
της υπηρεσίας.
Κατά την διάρκεια των ανωτέρω εργασιών θα πρέπει να µην δηµιουργούνται προβλήµατα
στη λειτουργία των λιµένων.
Ο ∆ήµος Λευκάδας υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας κατά την
εκτέλεση της υπηρεσίας, για την προστασία των εργαζοµένων και του κοινού. Το ∆.Λ.Τ.Λ. ουδεµία
ευθύνη φέρει για τυχόν ατυχήµατα ή ζηµιές σε εργαζόµενους ή τρίτους κατά την εκτέλεση της
υπηρεσίας.
Ο ∆ήµος Λευκάδας αναλαµβάνει να τηρεί απολογιστικά στοιχεία κατά τη διάρκεια ισχύος της
σύµβασης, σχετικά µε (ενδεικτικά) τον όγκο απορριµµάτων που αποκοµίζονται, τον αριθµό
δροµολογίων των απορριµµατοφόρων και ανθρώπινου δυναµικού που απαιτείται ηµερησίως για
την αποκοµιδή των απορριµµάτων και τον καθαρισµό των χώρων, τη δαπάνη αναλωσίµων υλικών
που απαιτείται ηµερησίως κλπ. Τα στοιχεία αυτά θα παραδοθούν στο ∆.Λ.Τ.Λ. πριν τη λήξη της
σύµβασης, προκειµένου να εξετασθούν και να επαναπροσδιοριστούν, όπου είναι απαραίτητο, οι
όροι της σύµβασης.
Ο ∆ήµος Λευκάδας δεν µπορεί να υποκατασταθεί στην σύµβαση ή για κάποιο µέρος αυτής
από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του ∆.Λ.Τ.Λ..
∆εν επιτρέπεται η ανάθεση των συγκεκριµένων έργων της προγραµµατικής σύµβασης σε
τρίτους παρά µόνο σε αµιγή επιχείρηση του ίδιου του ∆ήµου Λευκάδας.
Άρθρο 3 Πόροι – Τρόπος καταβολής αµοιβής
Για την παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας που περιγράφονται στην παρούσα σύµβαση,
το ∆.Λ.Τ.Λ. θα καταβάλει στον ∆ήµο Λευκάδας αµοιβή ύψους € 45.000,00. Η δαπάνη θα βαρύνει
τον Κ.Α. 10-6279.003 του προϋπολογισµού του ∆.Λ.Τ.Λ.. Ο τρόπος υπολογισµού της αµοιβής
αναλύεται στο Παράρτηµα ΙΙ.
Η αµοιβή του ∆ήµου Λευκάδας θα καταβάλλεται σταδιακά κατά τη διάρκεια ισχύος της
σύµβασης, σε 4 ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις, µετά τη βεβαίωση της Επιτροπής του άρθρου 5 για
την τήρηση των όρων της σύµβασης.
Άρθρο 4 ∆ιάρκεια
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της. Η
σύµβαση µπορεί να παραταθεί για ένα ακόµη έτος µε τους ίδιους όρους, κατόπιν απόφασης των
δύο συµβαλλοµένων.
Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αναλύεται στο
Παράρτηµα Ι και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.
Άρθρο 5 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύµβασης
Την παρακολούθηση της τήρησης της σύµβασης θα έχει Επιτροπή που συγκροτείται για το
σκοπό αυτό αποτελούµενη από:
- ∆ύο εκπροσώπους του ∆.Λ.Τ.Λ.
- Έναν εκπρόσωπο του ∆ήµου Λευκάδας.
Η Επιτροπή συγκροτείται από τον Πρόεδρο του ∆.Λ.Τ.Λ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται
εκ των εκπροσώπων του ∆.Λ.Τ.Λ..
Χρέη Γραµµατέα θα εκτελεί υπάλληλος του ∆.Λ.Τ.Λ..
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Το αργότερο εντός 30 ηµερών από την έναρξη ισχύος της προγραµµατικής αυτής σύµβασης,
οι συµβαλλόµενοι φορείς προτείνουν τους εκπροσώπους τους στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης.
Αντικείµενο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για
την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της σύµβασης, η
διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρµόδια
όργανα των συµβαλλοµένων µερών κάθε αναγκαίου µέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της
παρούσας και η επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που προκύπτει
σχετικά µε την ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και τον τρόπο εφαρµογής της.
Η Επιτροπή συγκαλείται µε πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση γράφονται τα
θέµατα ηµερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα µέλη έγκαιρα µε τον προσφορότερο τρόπο. Στην
ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση τα θέµατα που
ζήτησαν εγγράφως οι εκπρόσωποι έστω και ενός των συµβαλλοµένων µερών.
Ο Πρόεδρος µπορεί να αναθέσει σε µέλος της Επιτροπής την ειδικότερη µελέτη και εισήγηση
του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Μπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις τα αρµόδια
τεχνικά στελέχη των δύο φορέων καθώς και οποιονδήποτε κρίνει σκόπιµο για παροχή
πληροφοριών ή απόψεων σχετικά µε τα συζητούµενα θέµατα.
Η Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα του ∆ήµου Λευκάδας και του ∆.Λ.Τ.Λ., εφόσον
συµφωνήσει η πλειοψηφία των µελών της. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής
τηρούνται και φυλάσσονται στα γραφεία του ∆.Λ.Τ.Λ..
Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τουλάχιστον από τα µέλη της.
Οι αποφάσεις της επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογηµένες και λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των
παρόντων µελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη του Προέδρου. Το έργο της
επιτροπής θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης.
Αν οι αποφάσεις της επιτροπής παραβαίνουν όρους της προγραµµατικής σύµβασης είτε
παραβαίνουν τους κανόνες της επιστήµης και την καλή πίστη είτε, τέλος, δηµιουργούν ουσιώδη
βλάβη σε κάποιον από τους συµβαλλόµενους φορείς, καθώς και σε θέµατα που δεν προβλέπονται
και δεν ρυθµίζονται στις προαναφερόµενες συµβάσεις, ο κάθε συµβαλλόµενος φορέας διατηρεί το
δικαίωµα αµφισβήτησης της απόφασης της επιτροπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής
διατυπώνονται σε πρακτικά και υπογράφονται από όλα τα µέλη και τον γραµµατέα. Οι λοιπές
λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της επιτροπής θα καθορισθούν µε
αποφάσεις της.
Τα µέλη της επιτροπής δεν αµείβονται για το έργο τους.
Άρθρο 6 Τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης
Η προγραµµατική σύµβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής
Παρακολούθησης προς τα συµβαλλόµενα µέρη ειδικώς αιτιολογηµένη αναφορικά µε τους λόγους
που επιβάλουν την τροποποίηση. Για την τροποποίησή της λαµβάνεται απόφαση των αρµοδίων
οργάνων των συµβαλλοµένων µερών και υπογράφεται τροποποιητική σύµβαση.
Για οποιαδήποτε τροποποίηση της σύµβασης θα πρέπει να λαµβάνεται εκ νέου σύµφωνη
γνώµη από τις αρµόδιες υπηρεσίες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του Ν.2971/2001.
Τροποποιήσεις αναφορικά µε το αντικείµενο και τον τρόπο εκτέλεσης της σύµβασης δεν
επιτρέπονται.
Άρθρο 7 Ρήτρες
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύµβασης, που θεωρούνται όλοι
ουσιώδεις από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωµα να
αξιώσει αποκατάσταση των αντισυµβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση
αδυναµίας ή αµέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός µέρους, έχει ο
αντισυµβαλλόµενος το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζηµία.
Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές µεταξύ των συµβαλλοµένων για την ερµηνεία και την εφαρµογή
των όρων της παρούσας κατά την εκτέλεση των έργων, εφόσον δεν καταστεί δυνατόν να
επιλυθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης, θα υπάγονται στα καθ’ ύλην και κατά τόπο
αρµόδια ∆ικαστήρια.
Άρθρο 8 Τελικές διατάξεις
Η µη άσκηση δικαιωµάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο
µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς την Προγραµµατική Σύµβαση ή 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 τις
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υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη που δεν αναγνωρίζονται
ρητά από την Προγραµµατική Σύµβαση.
Η εκτέλεση της σύµβασης αυτής δεν απαιτεί ούτε συνεπάγεται την πρόσληψη προσωπικού.
Άρθρο 9 Επίλυση ∆ιαφορών
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και την
ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό και αφού εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες
εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς από τους συµβαλλόµενους, διαφορές µεταξύ των
συµβαλλοµένων θα υπάγονται στην αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων της Λευκάδας.

Η παρούσα σύµβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε σε τέσσερα αντίτυπα
και κάθε συµβαλλόµενος έλαβε από δύο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Παράρτηµα Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Τίτλος Υπηρεσίας:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ
ΖΩΝΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
1.1 Τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας:
Η παροχή υπηρεσιών αποκοµιδής απορριµµάτων και καθαριότητας των χερσαίων ζωνών
λιµένων αρµοδιότητας του ∆.Λ.Τ.Λ. που βρίσκονται στα όρια του ∆ήµου Λευκάδας.
2. Στοιχεία παροχής υπηρεσίας: περιοχή
Η γεωγραφική περιοχή εκτέλεσης της υπηρεσίας είναι οι χερσαίες ζώνες λιµένων: Λευκάδας, Λυγιάς,
Νικιάνας, Περιγιαλίου, Νυδριού, Βλυχού, Βασιλικής.
3. Προϋπολογισµός:
Για την παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας που περιγράφονται στην παρούσα σύµβαση, το
∆.Λ.Τ.Λ. θα καταβάλει στον ∆ήµο Λευκάδας αµοιβή ύψους € 45.000,00
4. ∆ιάρκεια υλοποίησης:
Ενδεικτικά 12 µήνες
5. Συνολική διάρκεια εκτέλεσης προγραµµατικής σύµβασης :
12 Μήνες
Παράρτηµα ΙΙ
Υπολογισµός Αµοιβής

Για τον υπολογισµό της αµοιβής του ∆ήµου Λευκάδας για την υπηρεσία που θα παράσχει στα
πλαίσια της παρούσας σύµβασης, λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω:
1.
Η γεωγραφική περιοχή εκτέλεσης των εργασιών έχει έκταση 111.809,20 τ.µ..
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2.
Η δαπάνη για το ∆.Λ.Τ.Λ. ανάθεσης της υπηρεσίας καθαρισµού (όχι αποκοµιδής
απορριµµάτων) της ΧΖΛ Νυδριού και της ΕΖΛ Βασιλικής, µε συνολική έκταση 17.129,25 τ.µ. για
χρονικό διάστηµα 5 µηνών το έτος 2018 ανήλθε σε 15.000,00.
3.
Τα αναλώσιµα υλικά καθαρισµού και το κόστος συντήρησης µηχανηµάτων θα βαραίνουν τον
∆ήµο Λευκάδας.
4.
Ακριβή στοιχεία για τον αριθµό κάδων που υπάρχουν σε όλες τις χερσαίες ζώνες λιµένα και
τον όγκο των απορριµµάτων που συλλέγεται από αυτούς, όπως και στοιχεία των δροµολογίων των
απορριµµατοφόρων και του προσωπικού που απαιτείται για την αποκοµιδή των απορριµµάτων δεν
υπάρχουν. Επίσης δεν υπάρχουν στοιχεία για τις εργατοώρες που απαιτούνται για την καθαριότητα
των παραπάνω χώρων ειδικά κατά τη θερινή περίοδο, όπου υπάρχει µεγάλος αριθµός επισκεπτών.
Στην παρούσα σύµβαση προβλέπεται η υποχρέωση του ∆ήµου Λευκάδας να τηρήσει και να
παραδώσει στο ∆.Λ.Τ.Λ. απολογιστικά στοιχεία κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η προγραµµατική σύµβαση κρίνεται οικονοµικά
συµφέρουσα για το ∆.Λ.Τ.Λ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 28/2019. Αφού συντάχθηκε το παρόν, διαβάστηκε και
υπογράφηκε ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασµα
Λευκάδα, 8/3/2019
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ευάγγελος Χαλικιάς
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