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Από το αριθ.6/22-4-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 98

Περίληψη
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ξάνθης και
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για τη «Λειτουργική αναβάθμιση
συστήματος
συλλογικής
εναλλακτικής
διαχείρισης
συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του
Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του
- Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ξάνθης», ορισμός
εκπροσώπου και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 22 Απριλίου 2019 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 14:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ.9652/18-4-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει
και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 25
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
14. Παρτσαλίδου Δέσποινα
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
15. Πυρνάρη Ειρήνη
3. Γιαννώτα Θεοδώρα
16. Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης
4. Γουναρίδης Στυλιανός
17. Σδρέβανος Μαρίνος
5. Ηλιάδης Θωμάς
18. Ταρενίδης Παναγιώτης
6. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
19. Τσαρεκτσή Τζενάν
7. Ιγιαννίδης Στέφανος
20. Τσεγγελίδης Ιωάννης
8. Καρά Αχμέτ
21. Τσιακίρογλου Σωτήριος
9. Λομβαρδέας Μιχαήλ
22. Φανουράκης Εμμανουήλ
10. Μπεκήρ Ογλού Σουά
23. Χαριτωνίδου Ειρήνη
11. Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
24. Χασάν Ογλού Ορχάν
12. Μποζ Ραμαδάν
25. Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
13. Παπαδόπουλος Κυριάκος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αγκόρτσας Απόστολος
9. Λύρατζης Πασχάλης
2. Γκιρτζίκη Αλεξία
10. Μούρκας Χρήστος
3. Δημούδη Χρυσούλα
11. Μιχαλοπούλου Αλίκη
4. Καμαρίδης Ιπποκράτης
12. Μπαντάκ Σιαμπάν
5. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
13. Μυλωνάς Γεώργιος
6. Κιρατζή Ερκάν
14. Τριανταφυλλίδης Κων/νος
7. Κυριακίδης Αλέξανδρος
15. Τσέπελης Εμμανουήλ
8. Κολλάρος Γεώργιος
16. Χασάν Ογλού Φερτούν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και ο εκπρόσωπος
της ΤΚ Καρυοφύτου Σερεφιάς Διαμαντής.
Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Τζενάν
Τσαρεκτσή, μετά την ψήφιση του 3ου θέματος και Αναστάσιος Θεοδωρίδης πριν την ψήφιση του 6ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.8329/4-4-2019
εισήγηση της Δνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ως εξής:
«Σας αποστέλλουμε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ξάνθης
και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Α.Ε. (∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. A.Α.Ε.).
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο για:
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Α) Να εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας
«Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης – Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία
(ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε)» για την υλοποίηση του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001
και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισης του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ξάνθης».
Β) Να εγκρίνει τους όρους όπως αναφέρονται στο σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης και η οποία θα
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ) Να ορίσει εκπρόσωπο του Δήμου Ξάνθης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης, με το νόμιμο αναπληρωτή του, προκειμένου να διασφαλιστεί η διεπιστημονική υποστήριξη, η
αρτιότητα και η ταχύτητα ολοκλήρωσης του έργου.
Δ) Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο και τον νόμιμο αναπληρωτή του
για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
Το κόστος που καλείται να διαθέσει ο Δήμος Ξάνθης για την υλοποίηση της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00€) και θα
καλυφθεί από τον Κ.Α. 02.20.6322 «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων» του προϋπολογισμού
Οικονομικού Έτους 2019.».
Επακολούθησε συζήτηση η οποία βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται
στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Εμμανουήλ Φανουράκη ο
οποίος στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων είπε: «Το μικρό οικονομικό αντικείμενο θα έπρεπε να το
πληρώνει η ΔΙΑΑΜΑΘ στον Δήμο κι όχι ο Δήμος στη ΔΙΑΑΜΑΘ. Τα κέρδη της ΔΙΑΑΜΑΘ είναι
τεράστια κι ο δήμος δυστυχώς με όλη αυτήν τη συμπεριφορά του, αποδεικνύει την ανικανότητα της
πολιτικής διαχείρισης της ανακύκλωσης των σκουπιδιών. Πουθενά μέσα στην προγραμματική, δεν λέει ότι
η ΔΙΑΑΜΑΘ είναι υποχρεωμένη να δέχεται τα ανακυκλώσιμα υλικά. Όσοι έχετε ασχοληθεί κι έχετε πάει
στη χωματερή, θα δείτε πολλούς μπλε κάδους να πετιούνται και να μην ανακυκλώνονται. Γιατί το
αποφασίζει η ΔΙΑΑΜΑΘ. Σύμφωνα με τον 4555/2018 ο δήμος μπορούσε κι είναι υποχρέωση στο 50% να
αναλάβει τη διαχείριση και τη διακομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών. Δεν έχει γίνει καμία
οικονομοτεχνική μελέτη και να δείξει ότι ο δήμος μπορεί να το κάνει αυτό ή να μην το κάνει. Δεν έχει
ασχοληθεί κανένας πολιτικός άρχοντας μ’ αυτό. Και δεν έχει να κάνει με την υπηρεσία. Εύχομαι κι ελπίζω
τα επόμενα χρόνια να ασχοληθεί κάποιος σοβαρά με την ανακύκλωση στο δήμος Ξάνθης και να μην
είμαστε έρμαιο καμίας ΔΙΑΑΜΑΘ. Καταψηφίζουμε».
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Νικόλαο Ανταμπούφη ο
οποίος στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων είπε: «Εκείνο που μεσολάβησε από τον περασμένο Αύγουστο
που η ΔΙΑΑΜΑΘ έβγαλε την απόφαση που έβγαλε, μέχρι σήμερα, είναι το γεγονός ότι φτάσαμε στις
ημερομηνίες λήξης για σχήματα, για φορείς στην περιφέρειά μας εκτός της ΔΙΑΑΜΑΘ και μιλάω
συγκεκριμένα για τον ΣΔΑΝΞ. Υπενθυμίζω ότι τον Νοέμβριο το συμβούλιό μας, έβγαλε μια ομόφωνη
απόφαση όπου στον σχεδιασμό του είχε την υποστήριξη του ΣΔΑΝΞ και τη μετεξέλιξή του, ως φορέα
διαχείρισης. Κάτι που από τη μεριά της ΔΙΑΑΜΑΘ δεν έγινε δεκτό και με αυτήν της την απόφαση και με
βάση το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει ουσιαστικά μπλοκάρει την από δω και πέρα λειτουργία του
ΣΔΑΝΞ. Εκείνο που άλλαξε, το χρηματικό ποσό των 2500 έχει μπει περίπου τυπικά για να μπορέσουμε να
δικαιολογήσουμε, να προχωρήσουμε, στην λύση της προηγούμενης σύμβασης και να πάμε σε καινούρια.
Αν ψάξετε και τα δύο κείμενα, και στη λύση της προηγούμενης και στην προγραμματική την καινούρια, η
λέξη ΣΔΑΝΞ δεν αναφέρεται πουθενά. Πρόκειται για μία προγραμματική, η οποία έρχεται κατά τη δικιά
μου τη γνώμη να προκαταβάλει συνεργασίες απευθείας του κάθε δήμου με τη ΔΙΑΑΜΑΘ έτσι ώστε να
δεσμεύσει με όσο το δυνατόν περισσότερες προγραμματικές και να δρομολογήσει de facto αυτές τις
συνεργασίες παραμερίζοντας τον ΣΔΑΝΞ. Αυτό είναι ενάντια στην ομόφωνη απόφαση που εμείς πήραμε.
Γι’ αυτόν τον λόγο νομίζω ότι πρώτα απ’ όλα θα έπρεπε να γίνει μια πολύ πιο συστηματική συζήτηση εδώ
πέρα μέσα για το συγκεκριμένο θέμα, μια και πιστεύω ότι δεν είναι αθώες αυτές οι αναφορές. Εάν δει
κανείς τις εισηγήσεις για την προγραμματική που προτείνεται θα διαπιστώσει ότι αυτό που προβλέπεται
είναι την αποκομιδή, να το έχει ο ΔΞ ή κάποιος τρίτος που ορίζεται από τον ΔΞ. γιατί δεν μπορεί να μπει ο
ΔΞ ή ο ΣΔΑΝΞ ή εάν αυτοί οι δύο δεν μπορούν τότε να πάμε σε κάποιον τρίτο. Όπου βεβαίως αυτός ο
τρίτος που είναι ουδέτερο και υποκρύπτεται είναι σαφώς ιδιώτης. Κι αυτό ανοίγει την πόρτα και ένα σωρό
άλλα πράγματα. Κι επιτρέψτε μου επίσης να πώ ότι στο 7ο θέμα θα διαπιστώσει κανείς ότι στο κεφάλαιο
που λέει ο ΔΞ αναλαμβάνει, να υπάρχουν μία σελίδα όροι, καθώς επίσης και στο κομμάτι που λέει στην
τεχνική περιγραφή 1 ½ σελίδα όροι και εκείνο για το οποίο είναι υπεύθυνη η ΔΙΑΑΜΑθ, είναι 2,5
ακριβώς γραμμές, που λέει ότι θα επιβλέπει γενικά και γι’ αυτό εδώ θα πληρώσουμε αυτά τα 38000. Κι αν
θυμάστε είχαμε διαφωνήσει με αυτήν την προγραμματική και την προηγούμενη φορά, συνεπώς και σε
αυτήν την περίπτωση θα διαφωνήσουμε και καταψηφίζουμε».
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
καθώς και το με αρ. πρωτ. 9300/27-03-2019 έγγραφο της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της εταιρείας
«Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης – Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία
(ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε)» για την υλοποίηση του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του
Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισης του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου
Ξάνθης» όπως ακριβώς επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.
Β) Ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Ξάνθης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης, τον δημοτικό σύμβουλο Μιχαήλ Λομβαρδέα με αναπληρωτή τον δημοτικό σύμβουλο
Ραμαδάν Μποζ προκειμένου να διασφαλιστεί η διεπιστημονική υποστήριξη, η αρτιότητα και η
ταχύτητα ολοκλήρωσης του έργου.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ξάνθης Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο και σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος τον νόμιμο αναπληρωτή του για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι το κόστος που καλείται να διαθέσει ο Δήμος Ξάνθης για την υλοποίηση της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00€) και θα
καλυφθεί από τον Κ.Α. 02.20.6322 «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων» του προϋπολογισμού
Οικονομικού Έτους 2019.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Εμμανουήλ Φανουράκης, Νικόλαος Ανταμπούφης, Αχμέτ
Καρά, Ειρήνη Χαριτωνίδου, Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης Ρεκάρης, για τους λόγους που αναφέρονται στο
ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.
Η δημοτική σύμβουλος Ειρήνη Πυρνάρη, ψήφισε Λευκό.
................................................................................................................................................................
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 23-4-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Μαρία – Άννα Ανδρέου
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Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η
«Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων
προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ξάνθης»
Α. ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 6. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 9. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΡΘΡΟ 10. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Στην Κομοτηνή, σήμερα την ………………… 2019 ημέρα ………………….οι παρακάτω φορείς που θα καλούνται
στο εξής "Συμβαλλόμενοι":
1. Ο Δήμος Ξάνθης, Π.Ε. Ξάνθης (Πλατεία Δημοκρατίας, ΤΚ 67100) με ΑΦΜ 997654473, Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, νόμιμα
εκπροσωπούμενος για την υπογραφή της παρούσας από τον Δήμαρχο κ. Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο, δυνάμει της
υπ’ αριθμ. ………/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αυτού.
2. Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης με τον διακριτικό
τίτλο «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Κομοτηνής (Ν. Πλαστήρα 6 Κομοτηνή) με ΑΦΜ 999388198,
Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, και νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ.
Χριστόδουλο Μαμσάκο, δυνάμει της υπ’ αριθμ. …./2018 ειδικής απόφασης του Δ.Σ. αυτής.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, ρυθμίσεις και προβλέψεις:
 Του άρθρου 225 παρ. 1α του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114/0801-2006) όπως συμπληρώθηκε με τον N. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010).
 Της παρ. 3 στοιχ. β άρθρου 30 του Ν.3536/2007 (ΦΕΚ Α΄42/23-02-2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων
μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3613/07.
 Της ΚΥΑ 2527/09 (ΦΕΚ 83Β/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).
 Της Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ1909.Β/22.12.2003) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως ισχύει με το με αρ. πρ. οικ.
2460/24-07-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (αρ. πρ. 254/24-07-2015/Γ.Δ.Π.Π.).
 Των διατάξεων των άρθρων 14, 16, την παράγραφο 1 του άρθρου 29, σε συνδυασμό με το εδάφιο β του
άρθρου 3, το άρθρο 44 και την παράγραφο 5 του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων
- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24 Α΄).
 Της Κ.Υ.Α. 29407/3508 (ΦΕΚ 1572Β/16.12.2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των
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αποβλήτων».
Του Ν. 4555/2018 ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018.
Του άρθρου 12 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει.
Του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων κλπ»,
όπως ισχύει.
Της με αριθμ. πρωτ. Οικ.103731/1278/13-5-2004 Εγκυκλίου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. για τη διαχείριση μη
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων όπως αντικαταστάθηκε με την 129043/4345/8-7-11 εγκύκλιο του
ΥΠΕΚΑ.
Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Oι διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό – Έλεγχος Δαπανών και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 247)
Του άρθρου 21, παρ. 18 και του άρθρου 46 παρ. 5 του Ν.2218/94 όπως ισχύουν.
Της με αριθ. πρωτ. 37287/32/1-11-1999 Εγκυκλίου του Υ.Π.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για τη σύνταξη προγραμματικών
συμβάσεων.
Της υπ’ αριθμόν Ε (2004) 5616/22-12-2004 Απόφασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
σχετικής με τη χορήγηση οικονομικής συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το έργο «Ολοκληρωμένο
Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» στην
Ελληνική Δημοκρατία (αριθμός CCI: 2004 GR16CPE 012) και ιδιαίτερα του ειδικού όρου 12.8.2 αυτής.
Του διαχειριστικού σχεδίου του έργου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα
Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) σε επίπεδο Περιφέρειας Α.Μ.Θ.», όπως αυτό εγκρίθηκε κατόπιν της
αριθ. πρωτ. 9424/9/03-09-09 Απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
Του από 26-07-2002 Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΑΜΘ (ΠΕΣΔΑ), όπως αυτό
αναθεωρήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 4292/14-11-2006 και 9424/03-09-2009 αποφάσεις του Γ.Γ. Περιφέρειας
Α.Μ.Θ. και την υπ’ αριθμ. οικ. 61076/5267/15-12-2016 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4123 Β/21-12-2016).
Των αριθμ. οικ. 4194/27-05-2015 (ΦΕΚ 1049/04-06-2015), υπ’ αριθμ. 6749/03-09-2015 και υπ’ αριθμ.
3291/2016 (ΦΕΚ 2781Β/05-09-16) αποφάσεων του ασκούντος καθήκοντα Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης περί Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της οριστικής παύσης και αποκατάστασης
εναπομεινάντων ΧΑΔΑ στα γεωγραφικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
Της από 22-01-2015 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης, της ΔΙ.Α.A.ΜΑ.Θ. A.A.E. και της Ε.Ε.Α.Α. A.E.
για την οργάνωση και λειτουργία συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και
άλλων προϊόντων, κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001.

Του με αριθμό πρωτ. 02215001/19-05-2015 εγγράφου επιβεβαίωσης του Οργανισμού
Πιστοποίησης TUVAUSTRIAHELLAS, με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια της
ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.

Της υπ’ αριθμ. …./2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας
Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης.(ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.).
Των από 11-09-2012, 11-12-2014 και 29-12-2015 Συμβάσεων Χρησιδανείου μεταξύ της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ. και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.
Της υπ’ αριθμ. …/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης.
της υπ’ αριθμ. …../2019 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης,

συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η εξυπηρέτηση της οργάνωσης του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων
συσκευασίας τόσο στο Δήμο Ξάνθης όσο και σε περιφερειακό επίπεδο με την αξιοποίηση των υπαρχόντων
υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων, τις οποίες διαχειρίζεται η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ ως Περιφερειακός ΦοΔΣΑ (Π.
Φο.Δ.Σ.Α.) του συνόλου των στερεών αποβλήτων των υπόχρεων κατά το νόμο Ο.Τ.Α. της ενιαίας διαχειριστικής
ενότητας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., αποτελεί διαρκή κοινή επιδίωξη τόσο του Δήμου Ξάνθης όσο και της
ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, στα πλαίσια των νόμιμων αρμοδιοτήτων της. Η ΔΙΑΑΜΑΘ ειδικότερα, ως Περιφερειακός
ΦοΔΣΑ (Π. Φο.Δ.Σ.Α.) του συνόλου των στερεών αποβλήτων των υπόχρεων κατά το νόμο Ο.Τ.Α. της ενιαίας
διαχειριστικής ενότητας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., όπως και ως φορέας λειτουργίας του έργου «Ολοκληρωμένο
Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Σ.Δ.Α.) σε επίπεδο περιφέρειας Α.Μ.Θ., είναι υπεύθυνη σύμφωνα με την παρ.
2 εδ. γ του άρθρου 7 της ΚΥΑ 50910/2003 «περί μέτρων και όρων για την διαχείριση Στερεών Αποβλήτων –
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» για τη λειτουργία όλων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων
διαχείρισης αποβλήτων και την υλοποίηση των έργων ή δραστηριοτήτων που καθορίζονται από το εγκεκριμένο
ΠΕΣΔΑ Α.Μ.Θ και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους, μέτρα, περιορισμούς και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί
γι' αυτές. Εκ τούτου, όλες οι εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων που εξυπηρετούν σήμερα τις ανάγκες
λειτουργίας του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αν. Μακεδονίας - Θράκης
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συμπεριλαμβανομένων αυτών που κατασκευάστηκαν στα πλαίσια του έργου του ΟΣΔΑ (Κέντρα Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών - ΚΔΑΥ και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων – ΣΜΑ, μηχανολογικός εξοπλισμός)
έχουν ήδη παραχωρηθεί με μακροχρόνιες συμβάσεις χρησιδανείου, κατά χρήση, σε αυτήν, η οποία καθίσταται πλέον
από τον νόμο αποκλειστική υπόχρεος για τη διαχείρισή τους.
Ειδικότερα, η διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών οργανώνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την νομοθεσία,
από τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ σε περιφερειακό επίπεδο, η οποία διαθέτει προς τούτο την χρήση των υφιστάμενων
ανωτέρω εγκαταστάσεων (ΣΜΑ, ΚΔΑΥ) καθώς και τα απαραίτητα τεχνικά μέσα (μηχανολογικό εξοπλισμό),
παρακολουθείται δε από το υπάρχον σε αυτήν εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της, το οποίο έχει
τεχνογνωσία σε θέματα τεχνολογίας και διαχείρισης περιβάλλοντος και όχι μονομερώς από έκαστο ΟΤΑ. Προς την
εξυπηρέτηση δε της οργάνωσης του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων
συσκευασίας στο Δήμο Ξάνθης, όπως και σε περιφερειακό επίπεδο, κατά τις διατάξεις του Νόμου 2939/2001, της
ΚΥΑ 69728/ 824/1996, της ΚΥΑ 50910/2727/2003 όπως και άλλων συναφών νόμων και διαταγμάτων, ο Δήμος
Ξάνθης, υπέγραψε την από 22-01-2015 σύμβαση με τη δεύτερη συμβαλλόμενη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. και την
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ» (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.), εξαετούς διάρκειας, για
την οργάνωση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας ή και
άλλων προϊόντων που υπόκεινται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Νόμου 2939/ 2001, της
Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 όπως και άλλων συναφών νόμων και διαταγμάτων.
Η σύναψη σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Ξάνθης με τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. αποσκοπεί
αφενός στη λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης στο Δήμο Ξάνθης αφετέρου προκύπτει από το υφιστάμενο
νομικό πλαίσιο που αφορά την ανακύκλωση συσκευασιών, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 8 παράγραφος Ι του Ν.
2939/6.08.2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού
Οργανισμού Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
σύμφωνα με το οποίο η εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας είναι υποχρεωτική για
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οργανώνεται από πιστοποιημένους διαχειριστές συσκευασιών
(συστήματα ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης), σε συνεργασία με τους υπόχρεους φορείς
διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας. Περαιτέρω, οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς των στερεών
αποβλήτων (μεταξύ - των οποίων και των αποβλήτων συσκευασίας) εκτελούνται με ευθύνη των οικείων Ο.Τ.Α.
πρώτου Βαθμού σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 της
Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003. Η οργάνωση του ανωτέρω συστήματος αποβλέπει ειδικότερα στη συλλογή από τον Δήμο
Ξάνθης κατά τους ειδικότερους τρόπους που περιγράφονται αναλυτικά στην ανωτέρω σύμβαση, χρησιμοποιημένων
συσκευασιών ή και αποβλήτων συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές, μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες) που
προέρχονται από τους συμμετέχοντες στο σύστημα διαχειριστές (προμηθευτές -κατασκευαστές συσκευασιών,
συσκευαστές-εισαγωγείς συσκευασιών, διακινητές), από τον τελικό καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη ή από την
ροή των αποβλήτων και στη διοχέτευσή τους προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης
αποβλήτων ή/και στην επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή αποβλήτων
συσκευασίας των συμμετεχόντων διαχειριστών με τη χρησιμοποίηση καθαρών τεχνολογιών. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί αδυναμία του Δήμου κυρίως λόγω έλλειψης απαιτούμενων τεχνικών μέσων των Ο.Τ.Α. για τον σκοπό
αυτό, συνάπτεται κατά τους όρους του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων ΑΜΘ
προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του Περιφερειακού Φορέα για το σκοπό της εξυπηρέτησης του
ανωτέρω αντικειμένου τους.
Εν προκειμένω, απαραίτητη κρίθηκε η συνεργασία του Δήμου Ξάνθης με τη ΔΙΑΑΜΑΘ για την από κοινού
εκτέλεση με τη συνδρομή και των δύο, του έργου της συλλογής, μεταφοράς και μεταφόρτωσης των ανακυκλώσιμων
απορριμμάτων και την εν γένει σύννομη διαχείρισή τους, δεδομένου ότι, αφενός μεν ο Δήμος Ξάνθης δεν διαθέτει
τον απαιτούμενο εξοπλισμό προκειμένου να εκτελέσει απρόσκοπτα τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς των
στερεών αποβλήτων (μεταξύ των οποίων και των αποβλήτων συσκευασίας) οι οποίες πρέπει να εκτελούνται με
ευθύνη των οικείων Ο.Τ.Α. πρώτου Βαθμού σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις
των άρθρων 7 και 8 της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 αφετέρου και η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. δεν διαθέτει προς το
παρόν, το απαραίτητο εργατοτεχνικό προσωπικό προκειμένου να λειτουργήσει αυτοδύναμα τις ανωτέρω υποδομές
(ΣΜΑ, ΚΔΑΥ, τεχνικά μέσα, κ.λπ.), που ήδη διαθέτει για την επίτευξη του κοινού σκοπού της ορθολογικής και
περιβαλλοντικά ενδεικνυόμενης διαχείρισης των απορριμμάτων των Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας ΑΜΘ και κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 παρ.2, 8, 9, 10 και 12 της ΚΥΑ 50910/2003 και της ΚΥΑ 2527/2009 (Α΄
83).
Τα απόβλητα συσκευασίας θα συλλέγονται από το Δήμο Ξάνθης (ή από τρίτο από αυτόν οριζόμενο πρόσωπο που θα
λειτουργεί για λογαριασμό του) με ίδια μέσα και δαπάνες και θα μεταφέρονται με ειδικά απορριμματοφόρα οχήματα
συλλογής στο ΣΜΑ/ΚΔΑΥ Ξάνθης που λειτουργεί η ΕΕΑΑ ΑΕ δυνάμει της από 02-10-2013 Σύμβασής της με τη
ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ (όπως τροποποιήθηκε την 23-03-2015 και την 26-05-2016), στην αγροτική περιοχή του
αγροκτήματος Πρασινάδας, του Δήμου Τοπείρου του Νομού Ξάνθης, κατόπιν παραχώρησής της σ’ αυτήν άνευ
ανταλλάγματος από την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης δυνάμει του από 11/09/2012 ιδιωτικού
Συμφωνητικού Χρησιδανείου για τον σκοπό αυτό, όπου θα οδηγούνται σε περαιτέρω επεξεργασία (διαλογή,
ταξινόμηση, συμπίεση κλπ) με φροντίδα και μέριμνα της ΕΕΑΑ ΑΕ, ώστε να παράγονται διαφορετικά είδη

ΑΔΑ: 7ΜΟ9ΩΚ8-4ΘΓ

δευτερογενών υλικών, τα οποία θα προωθούνται προς ανακύκλωση – αξιοποίηση και θα επιστρέφονται προς τον
σκοπό αυτό στις επιχειρήσεις του κλάδου του κάθε υλικού, οι οποίες θα προβαίνουν στην αξιοποίηση – ανακύκλωση
των ανακτωμένων υλικών, χρησιμοποιώντας τεχνολογικές διαδικασίες που επιτρέπουν την πραγματική αξιοποίησή
τους, ή σε άλλες επιχειρήσεις ικανές να αξιοποιήσουν τα υλικά αυτά, κατά τη κρίση της ΕΕΑΑ.
Το ανωτέρω περιγραφόμενο Έργο είναι σύμφωνο με την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ.
9424/9/3-9-2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την
υπ’ αριθμ. οικ. 61076/5267/15 - 12 - 2016 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(ΦΕΚ 4123 Β/21-12-2016) και επιτυγχάνει τους δεσμευτικούς στόχους ανακύκλωσης υλικών που θέτει το ΠΕΣΔΑ
ΑΜΘ και το θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ 29407/2002, ΚΥΑ 50910/2003, Οδηγία ΕΕ/99/31, ΕΕ/2008/98) με σχετικά
χαμηλό κόστος για το δημότη στοχεύοντας παράλληλα στην παραγωγή αξιοποιήσιμων υλικών.
Επειδή η διαχείριση και λειτουργία του ανωτέρω περιγραφόμενου συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης
Απορριμμάτων συσκευασίας είναι έργο ειδικής φύσεως, για το οποίο απαιτείται εξειδικευμένο τεχνικό και
επιστημονικό προσωπικό πέραν του υπάρχοντος τεχνικού προσωπικού του Δήμου Ξάνθης, το οποίο θα αναλάβει την
επίβλεψη και τον σχεδιασμό δράσεων για τη βέλτιστη εφαρμογή του και την εν γένει διαχείρισή του.
Επειδή περαιτέρω, υφίσταται επείγουσα και άμεση ανάγκη στον Δήμο Ξάνθης σε επιπλέον των υπαρχόντων, τεχνικά
μέσα (ρυμουλκά συρμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (τράκτορες), ρυμουλκούμενους συρμούς μεταφόρτωσης
απορριμμάτων (πρέσες) κλπ), τα οποία οφείλει να διαθέσει ο Δήμος Ξάνθης, προκειμένου να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του δυνάμει της ανωτέρω από 22-01-2015 σύμβασής του με τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. και την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ» (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.).
Επειδή εν λόγω σύμβαση συνάπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 225 παρ. 1 α του Ν. 3463/2006 «Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114/08-01-2006) και του άρθρ. 100 N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-62010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και
πληροί τους όρους σύναψης προγραμματικών συμβάσεων, δεδομένου ότι από το περιεχόμενό της προκύπτει
συνδυασμός και αλληλοσυμπλήρωση οικονομοτεχνικών μέσων των μερών για την κοινή επίτευξη του
επιδιωκόμενου σκοπού. Για όλους τους ανωτέρω λόγους καθίσταται απολύτως αναγκαία η συνεργασία του Δήμου
Ξάνθης με τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., η οποία διαθέτει επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας που απαιτείται για την
υλοποίηση Έργων και για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων και πλήρως στελεχωμένη και
οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με τεχνογνωσία σε θέματα τεχνολογίας
και διαχείρισης περιβάλλοντος και με ιδιαίτερα σημαντική και εφαρμοσμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση
έργων διαχείρισης δημοτικών στερεών αποβλήτων, που δεν διαθέτουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ενδιαφερόμενου
Δήμου Ξάνθης και που μπορεί να αναλάβει την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών.
Για την εξυπηρέτηση της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών της από 22-01-2015 σύμβασης και προκειμένου να
καλυφθεί το έλλειμμα τεχνικών μέσων και διαθέσιμου εξειδικευμένου τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού του
συμβαλλόμενου Δήμου Ξάνθης, συνάπτεται συνεπώς η παρούσα προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου
Ξάνθης και της ΔΙ.Α.Α.Μ.Α.Θ. Α.Α.Ε., η οποία συμβάλλεται, στα πλαίσια της ανωτέρω λειτουργίας της, ως
Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Π.Φο.Δι.Σ.Α.) της ενιαίας Διαχειριστικής Ενότητας της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με αυτόν, για την επίτευξη του κοινού σκοπού της ορθολογικής και περιβαλλοντικά
ενδεικνυόμενης διαχείρισης των απορριμμάτων του ανωτέρω Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας ΑΜΘ σύμφωνα με τους όρους
του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων ΑΜΘ και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο διαχείρισης
των ανακυκλώσιμων προϊόντων.
Ειδικότερα:

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση του έργου:
«Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων
προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ξάνθης».
Σκοπός της σύμβασης είναι η λειτουργική αναβάθμιση και η βελτίωση της διαχείρισης του συστήματος
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών που λειτουργεί ο Δήμος Ξάνθης δυνάμει της από 22-01-2015 σύμβασης με
τη
δεύτερη
συμβαλλόμενη
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.
Α.Α.Ε.
και
την
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ» (Ε.Ε.Α.Α.), για την οργάνωση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής
διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας ή και άλλων προϊόντων που υπόκεινται στις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις διατάξεις του Νόμου 2939/2001, στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου Ξάνθης, με γνώμονα τη
βελτίωση των συνθηκών υγιεινής των κατοίκων, την προστασία του περιβάλλοντος και με αναμενόμενο αποτέλεσμα
τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Ξάνθης.
Για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου απαιτείται να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες (σύμφωνα με τη
συνημμένη στην παρούσα, ως αναπόσπαστο τμήμα της, Τεχνική Περιγραφή - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) ώστε να υλοποιηθεί
το αντικείμενό της με τη συνεργασία όλων των συμβαλλομένων και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που
ακολουθούν στα επόμενα:
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ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
1. Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.
Α.Α.Ε.) αναλαμβάνει:
α. Να διαθέσει για την εξυπηρέτηση της παρούσας τα απαραίτητα τεχνικά μέσα, ήτοι α) έναν (1) συρμό hook-lift
που περιλαμβάνει ένα τριαξονικό όχημα μεταφοράς απορριμματοδεκτών με σύστημα γάντζου συνοδευόμενο από
ένα ανοικτό container 35m3 και ένα διαξονικό ρυμουλκούμενο όχημα συνοδευόμενο από ένα ανοικτό container
35m3, β) τέσσερα (4) απορριμματοφόρα οχήματα των 16m3 με σύστημα συμπίεσης (πρέσα) και γ) οκτακόσιους
σαράντα έξι (846) πλαστικούς μπλε κάδους ανακύκλωσης των 1.100l, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο
συνημμένο στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
β. Να διαθέσει για την εξυπηρέτηση της παρούσης συμβάσεως εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο θα
αναλάβει την επιστημονική καθοδήγηση, επίβλεψη και παρακολούθηση της προόδου των εργασιών που θα
εκτελεσθούν από τον Δήμο Ξάνθης ή από τρίτο από αυτόν οριζόμενο πρόσωπο που θα λειτουργεί για λογαριασμό
του στα πλαίσια της λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών που λειτουργεί αυτός
δυνάμει της ανωτέρω από 22-01-2015 σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού των ενεργειών του
αντισυμβαλλόμενου Δήμου για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρούσας συμβάσεως.
Ειδικότερα και ενδεικτικά το επιστημονικό προσωπικό που θα διαθέσει η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. θα αναλάβει την
παροχή γνωμοδοτήσεων και συμβουλών προς τον αντισυμβαλλόμενο Δήμο σε τεχνικά θέματα που αφορούν τις
δράσεις και ενέργειές του με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή του, τη σύνταξη συγκεκριμένων προτάσεων
εναλλακτικών τεχνικών λύσεων για την καλή λειτουργία του συστήματος και την εφαρμογή των απαραίτητων
βελτιωτικών ενεργειών ως προς την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας κατά τη λειτουργία του, λαμβάνοντας
υπόψη τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανόνες και τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πιθανόν να
καταγραφούν, όπως και την εν γένει διαρκή ενημέρωση του Δήμου για θέματα που άπτονται των ανωτέρω
δραστηριοτήτων του κ.α.
γ. Να συνεργαστεί με τον Δήμο Ξάνθης για τη βέλτιστη υλοποίηση του ανωτέρω έργου και να ενημερώνει τακτικώς
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης για την Πρόοδο του Έργου.
δ. Να συμμετέχει με δύο εκπροσώπους της και τους αναπληρωτές αυτών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
της παρούσας σύμβασης προκειμένου να διασφαλισθεί η διεπιστημονική υποστήριξη, η αρτιότητα και η ταχύτητα
ολοκλήρωσης του έργου.
Ο Δήμος Ξάνθης αναλαμβάνει:
α. Να διαθέσει καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμβάσεως, για την εξυπηρέτησή της, επαρκές και
εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό (οδηγούς και χειριστές, φύλακες, μηχανικούς) το οποίο θα αναλάβει τη λειτουργία
των τεχνικών μέσων και ειδικότερα του συρμού hook-lift, των τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων καθώς
και των κάδων ανακύκλωσης που θα διατεθούν από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., όντας υπεύθυνος για την τήρηση των
όρων υγιεινής και ασφαλείας του προσωπικού που θα απασχοληθεί για τη λειτουργία τους. Επίσης, αναλαμβάνει
από την υπογραφή της παρούσας και για όσο χρονικό διάστημα αυτή διαρκέσει, τη φύλαξη, την τακτική και έκτακτη
συντήρηση του συνόλου των τεχνικών μέσων (του κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού και των κάδων
ανακύκλωσης) καθώς και την κάλυψη των τελών κυκλοφορίας και των τελών ασφάλισης (ασφάλιστρων) και
τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) των οχημάτων καθώς και την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας ή βλάβης ή απώλειας,
της κλοπής συμπεριλαμβανομένης, φθοράς ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο καταστροφής υποστεί ο κάθε είδους
μηχανολογικός εξοπλισμός που θα διαθέσει η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., ευθυνόμενος έναντι της Εταιρίας για κάθε
θετική, περιοριζόμενη στην αγοραία αξία του εξοπλισμού ανάλογα με τον τύπο, τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς
και την παλαιότητα αυτού ή αποθετική ζημία της, από υπαιτιότητά του και για κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρησή
του στη χρήση ή συντήρησή του.
β. Την οικονομική υποστήριξη και καταβολή των αναγκαίων πόρων για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσης
συμβάσεως, διαθέτοντας τα ποσά που αναφέρονται και αναλύονται στο άρθρο 4 της παρούσης Προγραμματικής
Σύμβασης μεριμνώντας για την απορρόφηση των πιστώσεων σύμφωνα με την πρόοδο του έργου και τις προβλέψεις
του ανωτέρω άρθρου.
γ. Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
παρούσας σύμβασης προκειμένου να διασφαλισθεί η διεπιστημονική υποστήριξη, η αρτιότητα και η ταχύτητα
ολοκλήρωσης του έργου.
δ. Να διευκολύνει παρέχοντας όπου απαιτείται, κατά τις σχετικές εισηγήσεις της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη εκτέλεση του
αντικειμένου της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Το συνολικό κόστος της παρούσας προγραμματικής σύμβασης εκτιμάται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων
ευρώ (2.400,00 €). Το αντικείμενο της σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του συμβαλλόμενου στην
παρούσα Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με την ανάλυση που αναφέρεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Στο συνολικό
ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται εκτιμήσεις για όλα τα έξοδα λειτουργίας της σύμβασης, οι νόμιμες κρατήσεις,
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φορολογήσεις, λοιπές δαπάνες και κάθε άλλη απρόβλεπτη δαπάνη. Σε καμία περίπτωση το ποσό που θα εκταμιευτεί
δε θα υπερβαίνει το παραπάνω όριο.
Το πρόγραμμα πληρωμών του έργου του αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής Συμβάσεως εξειδικεύεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της συμβάσεως. Τα χρήματα καταβάλλονται από τον συμβαλλόμενο Δήμο Ξάνθης σύμφωνα με
τον επιμερισμό που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.
Για την κάλυψη του ανωτέρω κόστους λήφθηκε υπόψη ο Προϋπολογισμός του Οικονομικού έτους 2019 του Δήμου
Ξάνθης και συγκεκριμένα η εγγραφή της σχετικής δαπάνης στον ΚΑ ………….

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του αντικειμένου της
ορίζεται μέχρι την 31-12-2019.

ΑΡΘΡΟ 6. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναθέτουν τη διοίκηση και το συντονισμό όλων των εργασιών για την επίτευξη του σκοπού
της Σύμβασης, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και των λοιπών όρων σε τριμελή κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από τα εξής οριζόμενα από τον καθένα από τους συμβαλλόμενους πρόσωπα:
1. Τον κ. ……………., Δημοτικό Σύμβουλο, ως εκπρόσωπο του Δήμου Ξάνθης, με τον κ. ……………., Δημοτικό
Σύμβουλο, ως αναπληρωτή του.
2. Τον κ. …………, ……….., ως εκπρόσωπο της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων
Ανατ. Μακεδονίας Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), με τον κ. ………….., …………., ως αναπληρωτή του.
3. Τον ………………………………………., μέλος του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης
Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), με τον ………………., Προϊστάμενο Δ/νσης
…………………………………………………………, ως αναπληρωτή του.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η τήρηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η
πιστοποίηση υλοποίησης και παραλαβή του αντικειμένου της, η υποβολή αιτιολογημένων προτάσεων για την
τροποποίηση των όρων της σύμβασης ή την λύση της κατά τη νόμιμη διαδικασία, η υποβοήθηση της υλοποίησης
του αντικειμένου της σύμβασης, ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την
εκτέλεση της παρούσας και για την τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν
υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για
την υλοποίηση της παρούσας και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την
ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της και η οικονομική διαχείριση της συμβάσεως.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία συγκαλείται κατά την
υπογραφή της Σύμβασης και συνεδριάζει όποτε απαιτείται ή οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος αυτής.
Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Η ειδοποίηση των μελών της Επιτροπής γίνεται με έγγραφη
πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κοινοποιείται σε αυτά τρεις
τουλάχιστον μέρες πριν την τασσόμενη μέρα συνεδρίασής της. Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα
όλα τα μέλη της και οι αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι αιτιολογημένες, παίρνονται κατά πλειοψηφία των
παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντικατασταθεί
από τον αναπληρωτή του. Στην περίπτωση αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να ειδοποιήσουν έγκαιρα την
αλλαγή στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη. Τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού
υπογραφούν.
Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Επιτροπής.
Οι λοιπές λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής καθορίζονται με αποφάσεις της. Τόπος
συνεδριάσεων της Επιτροπής ορίζονται τα γραφεία της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στο Δήμο Κομοτηνής.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται με απόφασή της να συγκροτήσει ειδική "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ" από ειδικό
επιστημονικό προσωπικό, το οποίο οφείλουν να διαθέσουν τα συμβαλλόμενα μέρη, κατά τις στο άρθρο 3 της
παρούσης υποχρεώσεις τους, στην οποία Επιτροπή αναθέτει τις ειδικές εργασίες της κατάρτισης των τευχών των
Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου και την εν γένει παρακολούθηση του παραδοτέου έργου. Η ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ υποχρεούται να αναφέρεται διαρκώς, στην Επιτροπή Παρακολούθησης, να την ενημερώνει άμεσα για
κάθε τι που αφορά στην πρόοδο της εκτέλεσης του έργου, να συνεργάζεται με αυτήν για κάθε θέμα που αφορά στο
έργο της και να υποβάλει, στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, σε αυτήν έκθεση για το έργο που επιτελέστηκε. Η
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ θα ακολουθεί τον κατά την κρίση της προσφορότερο τρόπο για την καλή εκτέλεση του
έργου, η Επιτροπή Παρακολούθησης δικαιούται όμως να παρέχει για τον σκοπό αυτό οδηγίες, στις οποίες αυτή
υποχρεούται να συμμορφώνεται.
Τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης που θεωρούνται όλοι σημαντικοί ή η παράβαση
των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα
το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθετική ζημιά τους από τον υπαίτιο.
Καθυστέρηση ή αδυναμία εκτελέσεως του έργου εν όλω ή εν μέρει στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης ή άλλη
παράβαση όρου τινός αυτής, δεν συνιστούν αθέτηση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων και δε συνεπάγονται
ευθύνες τους, εάν οφείλονται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας.
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Οπωσδήποτε, εφόσον υπάρξει τέτοιος λόγος, έκαστος εκ των συμβαλλομένων οφείλει να ειδοποιεί τον άλλο, χωρίς
αμέλειά του περί τούτου, για την από κοινού αντιμετώπιση της δημιουργηθείσας εκ του λόγου αυτού καταστάσεως.
Σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης ή πλημμελούς υλοποίησης της σύμβασης, σύμφωνα με τους συμβατικούς
όρους, από υπαιτιότητα ενός των μερών, τότε το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να αξιώσει από το
υπαίτιο συμβαλλόμενο μέρος ποινική ρήτρα 50 € για κάθε ημέρα καθυστέρησης και μέχρι κατ’ ανώτατο ποσό που
δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά το 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, αρχικού ή αναμορφούμενου.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά την εκτέλεση και ερμηνεία της σύμβασης και που δε θα
διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης θα επιλύεται από τα αρμόδια
Δικαστήρια της Κομοτηνής.

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Είναι δυνατή η διάθεση προσωπικού από τον ένα φορέα στον άλλον, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση του
αντικειμένου της σύμβασης. Η παραπάνω δυνατότητα θα αξιοποιηθεί μόνον στην περίπτωση που αυτό θεωρηθεί
αναγκαίο και θα ζητηθεί από τον συμβαλλόμενο που είναι υπεύθυνος για το προσωπικό αυτό, χωρίς να θιγεί η
εργασιακή του σχέση.

ΑΡΘΡΟ 10. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή
καταστάσεων αντιθέτων προς την προγραμματική σύμβαση, η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η
σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δε μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων
μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν
αναγνωρίζονται από αυτή την Προγραμματική Σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και αφού αναγνώσθηκε το
περιεχόμενο της σύμβασης αυτής, υπογράφεται ως εξής:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Δήμο Ξάνθης

Για την
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης
Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης
(ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.)

Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
Δήμαρχος Ξάνθης

Χριστόδουλος Μαμσάκος
Πρόεδρος του Δ.Σ.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σύμφωνα με την παρούσα προγραμματική σύμβαση, ο Δήμος Ξάνθης θα μεταφέρει τα απόβλητα συσκευασίας
(ανακυκλώσιμα υλικά) που συλλέγει μέσω του συστήματος των μπλε κάδων και των ειδικών απορριμματοφόρων
οχημάτων στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ξάνθης. Στο ΚΔΑΥ Ξάνθης θα γίνεται η
διαλογή των χρήσιμων υλικών από τους μπλε κάδους, η συμπίεση των υλικών και η αποστολή των υλικών προς
βιομηχανίες ανακύκλωσης καθώς και η πλήρωση των συρμών μεταφόρτωσης - μεταφοράς απορριμμάτων με το
υπόλειμμα της διαδικασίας διαλογής.
Η χρήση του ΚΔΑΥ Ξάνθης θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση υλικών και ενέργειας μέσω της αποτροπής
ταφής υλικών σε χώρους ταφής και κατά συνέπεια την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης τα
απορριμματοφόρα οχήματα των 16m3 με σύστημα συμπίεσης (πρέσα) θα διευκολύνουν τη μηχανική αποκομιδή
των μπλε κάδων από τον Δήμο Ξάνθης, ενώ ο συρμός hook-lift με τα open-top container θα διευκολύνουν
επιπλέον τη διαχείριση των επιμέρους υλικών που δεν δεματοποιούνται π.χ. γυαλί, μέταλλα/scrap κ.λπ. καθώς και
του υπολείμματος ανακύκλωσης από το ΚΔΑΥ Ξάνθης.

Ποσότητες διαχειριζόμενων αποβλήτων συσκευασίας

Σύμφωνα με τη μελέτη επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ (2016, πίνακας 4-2) η εκτιμώμενη ετήσια παραγόμενη
ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Ξάνθης ανέρχεται σε 21.119 τόνους. Η εκτιμώμενη
ποσότητα ανακυκλώσιμων διαχειριζόμενων αποβλήτων συσκευασίας που αναμένεται να συλλεγούν μέσω του
συστήματος του μπλε κάδου για χρονικό διάστημα ενός έτους στο Δήμο Ξάνθης ανέρχεται στο 10% των
ποσοτήτων ΑΣΑ δηλαδή σε 2.111,90 τόνους.
Ο Δήμος Ξάνθης θα είναι υπεύθυνος:


Για τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στο ΚΔΑΥ Ξάνθης με τη χρήση του
μηχανολογικού εξοπλισμού που θα διαθέσει προς τούτο η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και ειδικότερα για τη
λειτουργία των απορριμματοφόρων οχημάτων (κάλυψη οδηγών και καυσίμων) των ανακυκλώσιμων
υλικών,

Για τη διάθεση του αναγκαίου προσωπικού για τη λειτουργία των απορριμματοφόρων οχημάτων
και για την τήρηση των υποχρεώσεων των οδηγών τους (έκδοση, υπογραφή ζυγολογίων, κλπ) κατά τη
μεταφορά των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στο ΚΔΑΥ Ξάνθης και την κοινοποίηση των
προβλεπόμενων στοιχείων στη ΔΙΑΑΜΑΘ,


για τη φύλαξη και ασφάλεια του κινητού εξοπλισμού που διατίθεται από τη ΔΙΑΑΜΑΘ και ειδικότερα των
τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων των 16m3 με σύστημα συμπίεσης (πρέσα), του συρμού hook-lift που
περιλαμβάνει ένα τριαξονικό όχημα μεταφοράς απορριμματοδεκτών με σύστημα γάντζου συνοδευόμενο από ένα
ανοικτό container 35m3 και ένα διαξονικό ρυμουλκούμενο όχημα συνοδευόμενο από ένα ανοικτό container 35m3
και των κάδων ανακύκλωσης,

για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας του ΚΔΑΥ Ξάνθης από τους οδηγούς των οχημάτων και τη
συνεργασία τους με τον λειτουργό του ΚΔΑΥ Ξάνθης,


για την έκτακτη και τακτική συντήρηση του συνόλου του διατιθέμενου από τη ΔΙΑΑΜΑΘ
μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και την κάλυψη των τελών κυκλοφορίας και των τελών ασφάλισης
(ασφάλιστρα) και των τεχνικών ελέγχων (ΚΤΕΟ) των οχημάτων, ευθυνόμενος έναντι της Εταιρίας για
κάθε θετική, περιοριζόμενη στην αγοραία αξία του ανάλογα με τον τύπο, τις τεχνικές προδιαγραφές
καθώς και την παλαιότητα αυτού ή αποθετική ζημία της, από υπαιτιότητά του και για κάθε
αδικαιολόγητη καθυστέρησή του,

Για τη λειτουργία του κινητού εξοπλισμού (4 απορριμματοφόρων οχημάτων των 16m3 και του
συρμού hook-lift), την κάλυψη των εξόδων κίνησης - πετρέλαια, αναλώσιμα, κλπ,

Για την κάλυψη βλαβών, φθορών, ζημιών κ.λπ. και το πλύσιμο του ανωτέρω κινητού μηχανολογικού
εξοπλισμού,

Για την τήρηση βιβλίων κίνησης απορριμματοφόρου και των αντίστοιχων παραστατικών κίνησης και
ζυγολογίων.
Η ΔΙΑΑΜΑΘ θα είναι υπεύθυνη:


για τoν έλεγχο της ορθής λειτουργίας του κινητού εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα καθίσταται
υπεύθυνη για τον έλεγχο των παραστατικών κίνησης των απορριμματοφόρων οχημάτων και για τη
διατήρηση σχετικού αρχείου.
Στοιχεία κινητού εξοπλισμού
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Ο κινητός εξοπλισμός που θα διαθέσει η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., αφορά:
1) Έναν (1) συρμό hook-lift που περιλαμβάνει ένα τριαξονικό όχημα μεταφοράς απορριμματοδεκτών με
σύστημα γάντζου συνοδευόμενο από ένα ανοικτό container 35m3 και ένα διαξονικό ρυμουλκούμενο όχημα
συνοδευόμενο από ένα ανοικτό container 35m3.
Το όχημα του συρμού hook-lift έχει τα ακόλουθα στοιχεία:
Στοιχεία τριαξονικού οχήματος μεταφοράς
Αριθμός
Αριθμός σειράς
Αριθμ.
Αριθμός πλαισίου
Τύπος
πλαισίου
α/α
απορριμματοδεκτών
Κυκλοφορίας
οχήματος IVECO
κινητήρα
Γάντζου
ΤΑΜ 35
Τύπου Τ20
1
ΚΥ 8732
6982
3630
WJME2NTH404362177
AD260S45Y
Στοιχεία διαξονικού ρυμουλκούμενου οχήματος
Αριθμ.
Αριθμός σειράς
Αριθμός σειράς
Τύπος
Κυκλοφορίας
ημιρυμουλκουμενου
απορριμματοδεκτών
ΤΑΜ 35
α/α
1
ΚΥ 8732
RS504/49829
TAM RS 463
3605
Ο αναφερόμενος συρμός hook-lift αποτελείται από:
α) Τριαξονικό όχημα που περιλαμβάνει υπερκατασκευή κατάλληλη για μεταφορά, παραλαβή και εκκένωση
απορριμματοκιβωτίων με ή χωρίς συμπίεση, είναι πρόσφατης κατασκευής 2008 τοποθετημένη επί τριαξονικού
πλαισίου του οίκου IVECO τύπου STRALISAD260S45Y με ABS και μπλοκέ διαφορικό στο βασικό εξοπλισμό
και με κινητήρα EURO4. Η υπερκατασκευή είναι Ιταλικής κατασκευής του οίκου TAMsrl τύπου TAM Τ-20,
ανυψωτικής ικανότητας 20 τόνων. Επίσης, συνοδεύεται από ανοικτό container 35 m3 πλήρως συμβατό με τα δύο
τμήματα του συρμού.
β) Διαξονικό ρυμουλκούμενο όχημα μεταφοράς απορριμματοδεκτών (container). Το πλαίσιο είναι πρόσφατης
κατασκευής του 2008 του Ιταλικού οίκου TAMsrl τύπου RS 463. Είναι βαρέως τύπου, ενισχυμένης κατασκευής,
τύπου σκάλας με δύο (2) παράλληλες κύριες βασικές δοκούς συνδεόμενες μεταξύ τους με εγκάρσιες δοκίδες
κοχλιωμένες και ηλωμένες μέσω ειδικών βάσεων. Το υλικό κατασκευής του πλαισίου είναι χαλύβδινο FeE 420
Steel με όριο αντοχής RE=470/590 N/mm2 και όριο ελαστικότητας Re=420N/mm2. Επίσης το ρυμουλκούμενο
είναι πλήρως συμβατό με το τριαξονικό όχημα (τράκτορα) καθώς και με τα container 35m3.
Οι διαστάσεις και τα βάρη του οχήματος μεταφοράς είναι:
Μεταξόνιο
:
1-2: 4500mm, 2-3: 1380mm
Μήκος
:
9.100 mm
Πλάτος
:
2.550 mm
Μέγιστο ύψος
:
4.000mm
Ολικό μικτό φορτίο
:
26.000kg
Απόβαρο πλαισίου
:
8.210 kg
Βάρος υπερκατασκευής Γάντζου:
2.950kg
Ωφέλιμο φορτίο (χωρίς container): 14.840kg
Βάρος Container
:
3.000kg
Ωφέλιμο φορτίο
:
11.840 kg
Οι διαστάσεις και τα βάρη του ρυμουλκούμενου οχήματος είναι:
Μεταξόνιο
:
5.400mm
Μήκος
:
7.504mm
Απόβαρο
:
3.760kg
Μικτό φορτίο
:
20.000kg
Ωφέλιμο οχήματος
:
16.240kg
Βάρος Container
:
3.000kg
Ωφέλιμο με Container :
13.240kg.
Ο συρμός διαθέτει τα ακόλουθα παρελκόμενα:

Πλήρη εφεδρικό τροχό ζαντολάστιχο, πλήρη σειρά συνήθων εργαλείων, γρύλο ανύψωσης, πυροσβεστήρα
κατά ΚΟΚ, πλήρες φαρμακείο και τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον ΚΟΚ, περιοριστή ταχύτητας στα
85km/h, ηλεκτρονικό ταχογράφο και ραδιόφωνο, περιστρεφόμενο πορτοκαλί φανό, 4 τάκους ακινητοποίησης και
σειρά τεχνικών εγχειριδίων οχήματος.

2) Τέσσερα (4) απορριμματοφόρα οχήματα των 16m3 με σύστημα συμπίεσης (πρέσα).
Ο τύπος των οχημάτων είναι MERCEDES-BENZATEGO 1524/4160 και η υπερκατασκευή τύπου
πρέσας μοντέλο CRV 2000 ΚΑΟΥΣΗΣ.
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Οι αριθμοί πλαισίου και κυκλοφορίας των ανωτέρω οχημάτων είναι:
α/α
Αριθμ. Κυκλοφορίας
Αριθμ. Πλαισίου Οχήματος Συλλογής / Μεταφοράς
1

ΚΗΗ 5275

WDB9700751L812917

2

ΚΗΗ 5276

WDB9700751L813323

3

ΚΗΗ 5277

WDB9700751L813322

4

ΚΗΗ 5279

WDB9700751L813321

3) Οκτακόσιοι σαράντα έξι (846) πλαστικοί μπλε κάδοι ανακύκλωσης των 1.100l.
Οι πλαστικοί μπλε κάδοι ανακύκλωσης είναι πρόσφατης κατασκευής της ελληνικής εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ, και
ακολουθούν τα ευρωπαϊκά STANDARDSEN 840-2, 5, 6.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Το κόστος που καλείται να διαθέσει ο Δήμος Ξάνθης για την υλοποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης
προκύπτει ως ακολούθως:
α/α

Αριθμ. Κυκλοφορίας

Τέλος κυκλοφορίας

1

ΚΗΗ 5275

600,00 €

2

ΚΗΗ 5276

600,00 €

3

ΚΗΗ 5277

600,00 €

4

ΚΗΗ 5279

600,00 €

Σύνολο:

2.400,00 €

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Η καταβολή του συνολικού κόστους θα γίνεται εφάπαξ και ως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους.
Για την κάλυψη του ανωτέρω κόστους λήφθηκε υπόψη ο Προϋπολογισμός του Οικονομικού έτους 2019 του Δήμου
Ξάνθης και συγκεκριμένα η εγγραφή της σχετικής δαπάνης στον ΚΑ ……..

