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Γήκνπ Λακηέσλ 
 

 
 

 

 

ΘΕΜΑ  : Δγθξηζε ζχλαςεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο «Πεξηθέξεηαο 

«ηεξεάο Διιάδαο», ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο Ο.Σ.Α. κε ηελ επσλπκία «Πεξηθεξεηαθφο 

Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ ηεξεάο Διιάδαο Α.Δ.» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΦΟΓΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Α.Δ.» θαη ηνπ  Γήκνπ Λακηέσλ γηα ηελ : 

Τινπνίεζε ηεο Πξάμεο κε ηίηιν «ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΣΟΤ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ Υ.Τ.Σ.Α. & ΔΠΔ-

ΚΣΑΖ ΚΤΣΣΑΡΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΝΔΤΡΟΠΟΛΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΑΜΗΔΩΝ» 

 

*** 

 

 1. Ο Γήκνο Λακηέσλ κε ηελ απφ Φεβξνπαξίνπ 2014 δηαθήξπμε αλνηθηήο δεκν-

πξαζίαο,  πξνθήξπμε αλνηθηφ δηεζλή δηαγσληζκφ, κε ην ζχζηεκα κειέηε- θαηαζθεπή, γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ην έξγν κε ηίηιν «ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΣΟΤ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ 

Υ.Τ.Σ.Α. & ΔΠΔΚΣΑΖ ΚΤΣΣΑΡΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΝΔΤΡΟΠΟΛΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΑΜΗΔ-

ΩΝ», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 9.200.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., θαη 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ 29/04/2014. 

1.1.- ηελ επίκαρε  απφ Φεβξνπαξίνπ 2014  δηαθήξπμε αλνηρηήο δεκνπξαζίαο, ν 

«Φν.Γ..Α. Κεληξηθήο Φζηψηηδαο Α.Δ.» αλαθέξεηαη σο εξγνδφηεο, θχξηνο ηνπ έξγνπ, ελψ 

ε εμνπζία θαηαθπξψζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ αλαγλσξίδεηαη, θαηά ηε 

δηαθήξπμε, ζηελ Πξντζηάκελε Αξρή, δειαδή, ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λα-

κηέσλ θαη ην έξγν πινπνηνχληαλ δπλάκεη ηεο απφ 30/11/2011 πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο 

πνπ είρε ζπλαθζεί κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ «ΦΟΓΑ Κεληξηθήο Διιάδαο Α.Δ.», ζηε ζέ-
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ζε ηνπ νπνίνπ ππεηζήιζε θαηφπηλ ζπγρσλεχζεσο ν «Πεξηθεξεηαθφο ΦνΓΑ ηεξεάο Δι-

ιάδαο Α.Δ.». 

1.2.- Με ηελ κε αξηζκφ 124/2020 απφθαζε [ΑΓΑ: 6ΝΗΡΩΛΚ-ΘΚΡ] ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ Λακηέσλ [ζην νπνίν εηζήρζε ην ζέκα, κεηά απφ παξαπνκπή ιφγσ ζπνπδαηφ-

ηεηαο, δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 96/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ : Ω-

ΩΡΡΩΛΚ-ΥΚΗ)] ην Γ.. απνθάζηζε νκφθσλα : ηελ απφξξηςε [κε έγθξηζε] ηνπ απφ 

24/09/2018 πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ 

ΣΟΤ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ Υ.Τ.ΣΑ & ΔΠΔΚΣΑΖ ΚΤΣΣΑΡΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΝΔΤΡΟΠΟΛΖ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΛΑΜΗΔΩΝ», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 9.200.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α. γηα φινπο ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζην ζθεπηηθφ ηεο απφθα-

ζεο θαη ηελ αλάθιεζε ηεο δηαθήξπμεο ηνπ αλνηθηνχ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ [καηαίσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ], γηα ην έξγν κε ηίηιν «ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΣΟΤ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ Υ.Τ.Σ.Α. & Δ-

ΠΔΚΣΑΖ ΚΤΣΣΑΡΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΝΔΤΡΟΠΟΛΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΑΜΗΔΩΝ», ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 9.200.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., γηα φινπο ηνπο ιφ-

γνπο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο. Μεηαμχ ησλ άιισλ ε αλά-

θιεζε ηεο δηαθήξπμεο θαη, θαηά ζπλέπεηα ε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ νθείιεηαη, έγηλε 

δηφηη εμέιηπε ε δπλαηφηεηα θαη, επνκέλσο ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ 

έξγνπ, ιφγσ ηεο απέληαμήο ηνπ απφ ην ΔΠΑ 2007-2013 κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 1546/17-

2-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδνο, κε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, αιιά θαη ηελ αδπλακία θάιπςήο ηεο απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ. Πε-

ξαηηέξσ δε ε καηαίσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θξίζεθε αλαγθαία, εμ αηηίαο ηνπ φηη 

δηαπηζηψζεθε δηαθνξνπνίεζε ηφζν ηνπ θπζηθνχ φζν θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

ελ ιφγσ έξγνπ, ζε βαζκφ πνπ λα είλαη αζχκβαην κε ην πεξηερφκελν ησλ ηεπρψλ δηαθήξπ-

μεο. 

1.3.- Καηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΘΑΛΖ ΠΔΡΗ-

ΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «THALIS 

E.S.S.A.», άζθεζε αξρηθά ηελ απφ 12/06/2020  πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Πεηξαηά,  ηελ απφ 10/07/2020 θαη κε αξηζκφ θαηαρσξήζεσο 

ΑΜ122/10-7-2020 αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, επί ηεο νπνίαο εθδφζεθε ε κε αξηζκφ 

Ν114/2020 ζπλεκκέλε απφθαζε κε ηελ νπνία απνξξίθζεθε απηή. 
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1.4.- Πεξαηηέξσ θαηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο, άζθεζαλ ζην  Γηνηθεηηθφ Δθεηείν 

Πεηξαηά, (α) ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΘΑΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α-

ΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «THALIS E.S.S.A.»,  ηελ απφ 09-12-2020 

αίηεζε αθπξψζεσο, επί ηεο νπνίαο εθδφζεθε ε κε αξηζκφ Α125/2021 απφθαζε κε ηελ 

νπνία απνξξίθζεθε απηή θαη (β) ε Κνηλνπξαμία κε ηελ επσλπκία «ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΑΡ-

ΥΗΣΡΟΝ Α.Σ.Δ. - ΓΟΜΗΚΖ ΑΘΖΝΩΝ Α.Σ.Δ. - ΓΑΚΑΛΟΤΓΖ Α. ΘΔΟΓΟΗΟ»  ηελ 

απφ 10-07-2020 αίηεζε αθπξψζεσο, επί ηεο νπνίαο εθδφζεθε ε κε αξηζκφ Α127/2021 

απφθαζε κε ηελ νπνία απνξξίθζεθε απηή 

 

2.- Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 186 παξ. ΗΗ εδάθην η΄, πεξίπη. 28 ηνπ λ. 

3852/2010, κεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζπκπεξηιακβά-

λεηαη θαη ε  εηζήγεζε ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, κε βάζε πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα, γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ρξεκαηνδνηηθψλ πεγψλ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ, θα-

ζψο θαη γηα πξνηάζεηο κέηξσλ πξνο πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο θαη ηδηαί-

ηεξα ησλ επαίζζεησλ πεξηνρψλ (βηφηνπσλ θ.ιπ.). Γηα ην ιφγν απηφ, κεηά απφ ηελ επαλέ-

ληαμε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ φπσο πξναλαθέξζεθε, κε ην κε αξηζ. πξση. 3798/09.11.2018 

έγγξαθφ ηνπ ν Πεξηθεξεηαθφο Φν.Γ..Α. ηεξεάο Διιάδαο Α.Δ.,  δήηεζε απφ ηελ Πεξηθέ-

ξεηα ηεξεάο Διιάδαο ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ δηεπζέηεζεο θαη επέθηαζεο ηνπ 

ΥΤΣΑ Λακίαο, κε ηελ θαηαζθεπή λέσλ θπηηάξσλ, κέρξη ηελ θαηαζθεπή ησλ δξνκνινγεκέ-

λσλ ππνδνκψλ (ΜΔΑ & ΥΤΣΤ Λακίαο) γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκά-

ησλ.  

2.1.- Με ηελ ππ’ αξηζ. 20/28.01.2019 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ 

ηεξεάο Διιάδαο εγθξίζεθε ε πξφηαζε έληαμεο ηνπ έξγνπ πξνυπνινγηζκνχ 6.800.000,00 

€, ζηε ΑΔΠ 066 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο 

ηεξεάο Διιάδαο. Με ηελ κε αξηζ.πξση.43228/17.04.2019 (ΑΓΑ: 6Τ61465ΥΗ8-ΕΡΘ) α-

πφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, θαζψο θαη ην εγθεθξηκέλν Σερληθφ 

Γειηίν Έξγνπ πνπ ηελ ζπλνδεχεη, έγηλε έληαμε ηνπ έξγνπ ζηελ ΑΔΠ 066 θαη θσδηθφ έξ-

γνπ 2019ΔΠ06600000, κε πξνυπνινγηζκφ 6.800.000,00 επξψ. 

3.- Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ην έξγν κπνξεί λα πινπνηεζεί σο λέν έξγν, κε λέν δηα-

γσληζκφ θαη λένπο φξνπο,  θαηφπηλ εμαζθάιηζεο ησλ απαηηνχκελσλ αδεηνδνηήζεσλ θαη 

ππνγξαθήο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ηνπ  

Πεξηθεξεηαθνχ Φν.Γ..Α. ηεξεάο Διιάδαο Α.Δ. θαη ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ. 

 



ειίδα 4 απφ 4 
 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ιακβάλνληαο ππφςε  

(α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 [ΦΔΚ Α΄87/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απην-

δηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»] θαη  

(β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/8-6-2006), «Κψδηθαο Γήµσλ θαη 

Κνηλνηήησλ». 

 

ΕΙΗΓΟΤΜΑΣΕ 

Σε ιήςε απφθαζεο γηα: 

1/ Σελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ Πξνγξακκαηηθήο χκβαζε κεηαμχ ηεο «Πεξηθέξεηαο 

«ηεξεάο Διιάδαο», ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο Ο.Σ.Α. κε ηελ επσλπκία «Πεξηθεξεηαθφο 

Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ ηεξεάο Διιάδαο Α.Δ.» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΦΟΓΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Α.Δ.» θαη ηνπ  Γήκνπ Λακηέσλ γηα ηελ : 

Τινπνίεζε ηεο Πξάμεο κε ηίηιν «ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΣΟΤ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ Υ.Τ.Σ.Α. & ΔΠΔ-

ΚΣΑΖ ΚΤΣΣΑΡΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΝΔΤΡΟΠΟΛΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΑΜΗΔΩΝ». 

2/ Σνλ νξηζκφ εθπξνζψπσλ ζηηο Δπηηξνπέο πνπ νξίδνληαη ζην ζρέδην Πξνγξακ-

καηηθήο χκβαζεο. 

3/ Σελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ Λακηέσλ, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Πξνγξακκα-

ηηθήο χκβαζεο. 

 

 

 

ΤΝΗΜΜΕΝΗ: 
 
 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Γξαθείνπ Γεκάξρνπ  
 
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

 

 

ΕΤΘΤΜΙΟ K. ΚΑΡΑΪΚΟ 
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