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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην αξηζ.15/8-8-2011 πξαθηηθφ ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ξάλζεο,
Αριθ. απόθαζης 431

Πεξίιεςε
«χλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ
Ξάλζεο θαη ηελ ΓΔΤΑΞ, γηα Αληηππξηθή πξνζηαζία ηνπ
Πεξηαζηηθνχ Γάζνπο ηεο πφιεο θαη πεξηνρήο
ηαπξνχπνιεο».

ηε Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 8 Απγνχζηνπ 2011 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:00,
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Ξάλζεο, ζηελ αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ,
χζηεξα απφ ηελ αξηζ.πξση. 44922/4-8-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
πνπ επηδφζεθε ζχκθσλα κε ην Νφκν ζην θαζέλα απφ ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη θνηλνπνηήζεθε
ζην Γήκαξρν Ξάλζεο θαη κε ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ Γεκαξρφπνπινπ Υαξάιακπνπ γηα λα ζπδεηήζεη θαη
λα πάξεη απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζχλνιν 33 δεκνηηθψλ πκβνχισλ, βξέζεθαλ παξφληεο 24
δεκνηηθνί ζχκβνπινη, δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1) Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο (Πξφεδξνο)
1) Βαζηινχδεο Ηιίαο
2) Αγθφξηζαο Απφζηνινο
2) Καινγεξήο Κξίησλ
3) Αληακπνχθεο Νηθφιανο
3) Καξαγηαλλίδνπ-Παηζαηδή νθία
4) Αρκέη Ογινχ Υνπζεΐλ
4) Ξπλίδεο Αζαλάζηνο
5) Βνξίδεο Γεκήηξηνο
5) Πνχιηνο Υξίζηνο
6) Γηαγηδφγινπ Κσλζηαληίλνο
6) Παηζίδνπ Γέζπνηλα
7) Γξεκζίδεο Ισάλλεο
7) Σνπ Ιζκέη
8) Ηιηάδεο Θσκάο
8) Φηιίππνπ Φίιηππνο
9) Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο
9) Υνπζετλ Ογινχ Σηκνχξ
10) Κνιιάξνο Γεψξγηνο
πνπ δελ πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε
11) Κπξηαθίδεο Αιέμαλδξνο
αλ θαη λφκηκα πξνζθιήζεθαλ
12) Μαδαξάθεο πχξνο
13) Μνχξθαο Υξήζηνο
14) Μπεθηέο ακπξή
15) Μπέλεο Γεκήηξηνο
16) Παλαγησηίδεο Γξεγφξεο
22) Σζέπειεο Δκκαλνπήι
17) Παπαδφπνπινο Κπξηάθνο
23) Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
18) Παπαζηακαηίνπ Γεψξγηνο
24) Φσηηάδεο Νηθφιανο
19) ππξηδφπνπινο Νηθφιανο
20) Σαξελίδεο Παλαγηψηεο
21) Σζεγγειίδεο Ισάλλεο
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξίζθεηαη θαη ν Γήκαξρνο Ξάλζεο Μηραήι ηπιηαλίδεο θαη νη Πξφεδξνη ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλφηεηαο Κηκκεξίσλ Μπαληάθ Μπεζήκ, θαη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Δπκνίξνπ Αλδξεάδεο Αλαζηάζηνο
θαη νη Πξφεδξνη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Γαθλψλα ηδεξφπνπινο Γεκήηξηνο, Καξπνθχηνπ εξαθηάο
Γηακαληήο.
Ο Πξφεδξνο Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
θαη εηζεγνχκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ αξηζκ.πξση. 44875/38-2011 εηζήγεζε ηνπ γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ε νπνία αθνξά ηε ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο
κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο θαη ηεο ΓΔΤΑΞ, γηα Αληηππξηθή πξνζηαζία ηνπ Πεξηαζηηθνχ Γάζνπο ηεο πφιεο θαη
έρεη σο εμήο: Παξαθαιψ λα εηζεγεζείηε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην:
Α) Να δεζκεχζεη πίζησζε 37.348€ ζε βάξνο ηνπ θσδηθνχ αξηζκνχ 02.50.6736.01 κε ηίηιν «Αληηππξηθή
Πξνζηαζία Πεξηαζηηθνχ δάζνπο» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011.
Β) Σε ιήςε απφθαζεο γηα ηε ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο θαη ηεο ΓΔΤΑΞ,
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Αληηππξηθή πξνζηαζία, έηνπο 2011, πεξηαζηηθνχ Γάζνπο πφιεο Ξάλζεο θαη
πεξηνρήο ηαπξνχπνιεο». Η δαπάλε ηνπ έξγνπ ζα βαξχλεη ηελ πίζησζε ηνπ θσδηθνχ αξηζκνχ 02.50.6736.01
κε ηίηιν «Αληηππξηθή πξνζηαζία πεξηαζηηθνχ δάζνπο (ΑΣΑ – Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο)» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011.
Γ) Να εμνπζηνδνηήζεη ην Γήκαξρν Ξάλζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Π..

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΚ8-ΙΜ6
Γ) Να νξίζεη εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, κε ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ ζηελ Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο
ηεο πινπνίεζεο ηεο Π..
Με ηελ παξνχζα εηζήγεζή κνπ, ζαο ππνβάιισ ζρέδην πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο (ε νπνία ζα πξέπεη λα
απνηειέζεη -εθφζνλ, ιεθζεί απφθαζε -αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο απφθαζεο.) ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο έδσζε
ην ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Ξάλζεο θ. Σαξελίδε Παλαγηψηε, ν νπνίνο ηφληζε φηη ε πξνγξακκαηηθή χκβαζε
κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο θαη ηελ ΓΔΤΑΞ, γηα Αληηππξηθή πξνζηαζία ηνπ Πεξηαζηηθνχ Γάζνπο ηεο πφιεο»,
πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηελ πεξηνρή ηεο ηαπξνχπνιεο, πξφηαζε πνπ έγηλε νκφθσλα απνδεθηή απφ ην
ψκα. Σέινο ν Πξφεδξνο θάιεζε ην πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Ύζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ, έρνληαο ππφςε 1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 225
ηνπ Ν.3463/06 (ΦΔΚ Α' 114/08-06-2006) «Κχξσζε Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 100 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87/07-06-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 3) Σε ζρεηηθή ρξεκαηνδφηεζε (ΑΣΑ/ Πνιηηηθή
Πξνζηαζία 2011) χςνπο 37.348€ 4) Σελ εγθεθξηκέλε πίζησζε ζηνλ Κ.Α. 02.50.6736.01 κε ηίηιν «Αληηππξηθή
Πξνζηαζία Πεξηαζηηθνχ Γάζνπο θαη πεξηνρήο ηαπξνχπνιεο » ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο 2011,
5) ην κε αξηζκ. πξση. 5877/12-07-2011, έγγξαθν ηνπ Γαζαξρείνπ Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Αλαιακβάλεη ππνρξέσζε αλάιεςεο δαπάλεο κε αχμνληα αξηζκφ 576 ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ, ζπλνιηθνχ
πνζνχ 37.349,21€ ην νπνίν ζα βαξχλεη ηελ πίζησζε ηνπ Κ.Α. 02.50.6736.01 κε ηίηιν «Αληηππξηθή
πξνζηαζία πεξηαζηηθνχ δάζνπο θαη πεξηνρήο ηαπξνχπνιεο (ΑΣΑ – Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο)» ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011.
Β) Σελ ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο θαη ηεο ΓΔΤΑΞ, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ «Αληηππξηθή πξνζηαζία, έηνπο 2011,
πεξηαζηηθνχ Γάζνπο πφιεο Ξάλζεο θαη πεξηνρήο
ηαπξνχπνιεο ». Η δαπάλε ηνπ έξγνπ ζα βαξχλεη ηελ πίζησζε ηνπ θσδηθνχ αξηζκνχ 02.50.6736.01 κε
ηίηιν «Αληηππξηθή πξνζηαζία πεξηαζηηθνχ δάζνπο θαη πεξηνρήο ηαπξνχπνιεο (ΑΣΑ – Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο)» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ
ηελ Ξάλζε
ζήκεξα................... εκέξα................... νη παξαθάησ θνξείο
θαινχκελνη ζην εμήο
“ζπκβαιιφκελνη”:
α. Ο Γήκνο Ξάλζεο , λφκηκα εθπξνζσπνχκελνο απφ ηνλ θ. Μηραήι ηπιηαλίδε Γήκαξρν Ξάλζεο,
β. Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Ξάλζεο (Γ.Δ.Τ.Α.Ξ.) λφκηκα εθπξνζσπνχκελε απφ ηνλ θ.
Σζέπειε Δκκαλνπήι, Πξφεδξν ηνπ Γ.. ζπλνκνινγνχλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα παξαθάησ:
Άρθρο 1ο
Προοίμιο
Η Αλάγθε αληηππξηθή πξνζηαζία, έηνπο 2011, ηνπ πεξηαζηηθνχ δάζνπο ηεο παιηάο Ξάλζεο θαη πεξηνρήο
ηαπξνχπνιεο κε ηελ πινπνίεζε πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ θαη επεκβάζεσλ ζην δάζνο, ζπλεγνξνχλ ζηελ
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο
Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Ξάλζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 225 ηνπ Ν.3463/06 (Γ.Κ.Κ.) θαη ηνπ
άξζξνπ 100 ηνπ Ν.3852/2010.
Απφ ηελ παξνχζα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε πνπ ζα πξνθχςνπλ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε ιφγσ ηνπ
κηθξφηεξνπ θφζηνπο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο κειέηεο θαη εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ.
Άρθρο 2ο
Ανηικείμενο
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο είλαη ε κειέηε θαη εθαξκνγή, ζε ζπλεξγαζία κε ην
Γαζαξρείν Ξάλζεο, πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηαζηηθνχ Γάζνπο ηεο πφιεο Ξάλζεο
θαη πεξηνρήο ηαπξνχπνιεο θαη εηδηθφηεξα ε εμαζθάιηζε ηεο βαηφηεηαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ δάζνπο θαη
ε πξνζβαζηκφηεηα ζηηο πδαηνδεμακελέο, ν θαζαξηζκφο ηνπ θαη ε απνθνκηδή ησλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ.
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Άρθρο 3ο
Προϋπολογιζμός
Ο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ζα αλέξζεη ζην πνζφ ησλ 37.348€ (αλαιχεηαη ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ)
Α/Α ΔΗΓΟ ΓΑΠΑΝΖ

ΠΟΟ €

1

Έμνδα Πξνζσπηθνχ
( Μηζζνί θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο)

2

Καχζηκα θαη ιηπαληηθά

5.000€

3

Λεηηνπξγηθά έμνδα.

3.048€

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ

29.300€

37.348€

Άρθρο 4ο
Υρονοδιάγραμμα
Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε δηνξγάλσζε ησλ ελεξγεηψλ θαη παξεκβάζεσλ αθνξά ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ
15/08/2011 κέρξη 30/09/2011.
Άρθρο 5ο
Γικαιώμαηα και σποτρεώζει ηων ζσμβαλλόμενων
1. Ο Γήμος Ξάνθης
Αλαιακβάλεη ην θφζηνο ηνπ φινπ ζχκθσλα κε ηνλ πξναλαθεξφκελν πξνυπνινγηζκφ θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα
θαηαβάιεη ηα αλάινγα πνζά ζηε Γ.Δ.Τ.Α.Ξ. ζε δχν δφζεηο:
α’ δφζε κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (1/3 ηνπ πνζνχ)
β’ δφζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ (2/3 ηνπ πνζνχ)
2. Ζ Γημοηική Δπιτείρηζη Ύδρεσζης Αποτέηεσζης Ξάνθης
Α. Γηαζέηεη 4 άηνκα απφ ην ίδην πξνζσπηθφ (δχν ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ έξγνπ θαη δχν νδεγνχο θνξηεγψλ
απη/ησλ) ην νπνίν ζα απαζρνιείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζχκβαζεο.
Β. Γηαζέηεη κεραλήκαηα θαη απηνθίλεηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ (1 θνξηεγφ θαη έλα κεράλεκα έξγσλ) ζε
ζπλεξγαζία κε ην Γαζαξρείν Ξάλζεο- θαη ην Γαζαξρείν ηαπξνχπνιεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
Γ. Αλαιακβάλεη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
Άρθρο 6ο
Πόροι
Οη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ζα θαιπθζνχλ απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο θαη ζα βαξχλεη ηελ πίζησζε ηνπ θσδηθνχ
αξηζκνχ 02.50.6736.01 κε ηίηιν: «Αληηππξηθή πξνζηαζία πεξηαζηηθνχ δάζνπο θαη ηεο πεξηνρήο ηαπξνχπνιεο
(ΑΣΑ – Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο)» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011.
Άρθρο 7ο
Γιάρκεια
Η Γηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη γηα ην ηξέρνλ έηνο, αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ιήγεη ηελ
30/09/2011.
Άρθρο 8ο
Όργανο παρακολούθηζης εθαρμογής ηης ζύμβαζης
Οη ζπκβαιιφκελε θνξείο ξεηά ζπκθσλνχλ θαη ζπλαπνδέρνληαη φηη, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο παξνχζαο
Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, έρεη ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο εμήο:
1. Σνλ εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο
2. Σνλ εθπξφζσπν ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Ξ.
3. Καη έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Γαζαξρείνπ Ξάλζεο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ νξγάλνπ παξαθνινχζεζεο είλαη νη εμήο:

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΚ8-ΙΜ6

Α. Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηαζηηθνχ δάζνπο θαη
ζπληνλίδεη ην δηαηηζέκελν πξνζσπηθφ.
Β. Σξνπνπνηεί φπνηε ρξεηάδεηαη ην παξαπάλσ πξφγξακκα.
Γ. Παξαθνινπζεί ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαη ζπληάζζεη έθζεζε ζε πεξίπησζε παξάβαζεο
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.
Γ. Δπηιακβάλεηαη ηπρφλ πξνβιεκάησλ ή δηαθσληψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο. ε
πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα δψζεη ιχζε απεπζχλεηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Άρθρο 9ο
Ρήηρες
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο. ε
πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ νξγάλνπ
παξαθνινχζεζεο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ζε βάξνο ηνπ ζπκβαιιφκελνπ πνπ έθαλε ηελ παξάβαζε
νη εμήο ξήηξεο:
1. χζηαζε εθαξκνγήο ησλ φξσλ.
2. Απνδεκίσζε γηα ηε δεκία πνπ έρεη επέιζεη απφ ηελ κε εθαξκνγή ησλ φξσλ.
3. Αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπκβαιιφκελνπ κε άιιν θνξέα.
Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε, αλαγλψζζεθε θαη ππνγξάθεθε ζε ηξία αληίηππα, έλα
γηα θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο.
Γ) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Ξάλζεο θ. Μηραήι ηπιηαλίδε θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ην
λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ζρεηηθνχ κε ηελ ππφζεζε
εγγξάθνπ.
Γ) Οξίδεη σο εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο ηνλ δ.ζ. Παπαδφπνπιν Κπξηάθν κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ δ.ζ.
Σαξελίδε Παλαγηψηε ζηελ Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο.
………………………………………………………………………………………… ……………………….
πληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθηεθε φπσο αθνινπζεί.
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