ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.11/22-9-2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 265

Περίληψη
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ξάνθης
και Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης
(ΣΔΑΝΞ)

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 22 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα
18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των
συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.49552/18-9-2014 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
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
22) Μπένης Δημήτριος
2) Ανταμπούφης Νικόλαος
23) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
3) Γιαννώτα Θεοδώρα
24) Μποζ Ραμαδάν
4) Γκιρτζίκη Αλεξία
25) Ξυνίδης Αθανάσιος
5) Γουναρίδης Στυλιανός
26) Παπαδόπουλος Κυριάκος
6) Δημούδη Χρυσούλα
27) Παπασταματίου Γεώργιος
7) Ηλιάδης Θωμάς
28) Παρτσαλίδου Δέσποινα
8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
29) Πούλιος Χρίστος
9) Ιγιαννίδης Στέφανος
30) Σδρέβανος Μαρίνος
10) Καλογερής Κρίτων
31) Ταρενίδης Παναγιώτης
11) Καμαρίδης Ιπποκράτης
32) Τοπ Ισμέτ
12) Καρά Αχμέτ
33) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
13) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
34) Τσεγγελίδης Ιωάννης
14) Κίρατζη Ερκάν
35) Τσέπελης Εμμανουήλ
15) Κολλάρος Γεώργιος
36) Τσιακίρογλου Σωτήριος
16) Κυριακίδης Αλέξανδρος
37) Χασάν Ογλού Ορχάν
17) Λομβαρδέας Μιχαήλ
38) Χασάν Ογλού Φερτούν
18) Λύρατζης Πασχάλης
39) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
19) Μιχαλοπούλου Αλίκη
40) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
20) Μούρκας Χρήστος
21) Μπαντάκ Σιαμπάν
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγκόρτσας Απόστολος (o οποίος δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ο πρόεδρος τα
Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Μπουδούρ Χουσεϊν και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων
Γέρακα κ. Κιουτσούκ Ραϊφ και Καρυοφύτου Σερεφιάς Διαμαντής.
Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Ξυνίδης Αθανάσιος αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση
μετά τη ψήφιση του 47ου θέματος, Τσεγγελίδης Ιωάννης αποχώρησε οριστικά μετά τη ψήφιση του 49ου
θέματος
Ο Πρόεδρος κ. Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
εισηγούμενος το 50ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθμ.πρωτ. 49153/169-2014 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως εξής:
«Σας αποστέλλουμε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και Συνδέσμου
Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης (ΣΔΑΝΞ), για την παραχώρηση εξοπλισμού απορριμματοφόρων
και λοιπών οχημάτων. Η εν λόγω προγραμματική σύμβαση είναι άνευ οικονομικού αντικειμένου και αφορά
μόνο την καθημερινή λειτουργία των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων σε περίπτωση ατυχήματος, λόγω
του ότι τα οχήματα ανήκουν στο ΣΔΑΝΞ, ενώ για την λειτουργία τους χρησιμοποιείται προσωπικό του

Δήμου Ξάνθης. Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο: α) να εγκρίνει το σχέδιο
προγραμματικής σύμβασης και β) να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης.»
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
του Δήμου Ξάνθης και Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης (ΣΔΑΝΞ) το οποίο έχει ως
εξής:
«Άρθρο 1
Προοίμιο
Η υπηρεσία καθαριότητος του Δήμου Ξάνθης αδυνατεί να ανταπεξέλθει με αποτελεσματικότητα στην
αποκομιδή των σκουπιδιών εντός της πόλεως της Ξάνθης, διότι ο μηχανοκίνητος στόλος της είναι
ανεπαρκής και αποτελείται:
 (2) Απορριμματοφόρα Οχήματα των οποίων την χρήση παραχώρησε στο ΣΔΑΝ Ξάνθης.
 (2) Γερανάκια, των οποίων την χρήση παραχώρησε στο ΣΔΑΝ Ξάνθης.
Η παραχώρηση της χρήσης σημαίνει ότι ο ΣΔΑΝΞ καλύπτει όλες τις λειτουργικές δαπάνες των οχημάτων
εκτός της ασφάλειας του οχήματος.
Αντίστοιχα, ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης διαθέτει οχήματα, μέρος των οποίων έχει
τη δυνατότητα να διαθέσει, για την επίτευξη του έργου της αποκομιδή απορριμμάτων στην πόλη της
Ξάνθης.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα οχήματα που δύναται να χρησιμοποιηθούν:
 (27) Απορριμματοφόρα οχήματα [(24) ιδιόκτητα και (3) από παραχώρηση των ΟΤΑ μελών του].
 (2) Πλυντήρια κάδων.
 Φορτηγό Ανατρεπόμενο.
 Σάρωθρο, [παραχωρηθέν κατά χρήση από το Δήμο Ξάνθης].
Ο ΣΔΑΝΞ δεν διαθέτει προσωπικό για την υλοποίηση του έργου της αποκομιδής απορριμμάτων στην πόλη
της Ξάνθης και χρειάζεται περιστασιακή υποστήριξη στην μεταφορά υλικών ή στην χρήση των
χωματουργικών μηχανημάτων (jcb, lipxer Bomak και φορτηγού ανατρεπόμενου).
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση συνάπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/06,
προκειμένου να παρασχεθούν οι καλύτερες δυνατές υπηρεσίες αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων
στα όρια του Δήμου Ξάνθης.
Άρθρο 2
Αντικείμενο Σύμβασης
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αφορά:
Α. Την διαδικασία αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου Ξάνθης, με την συστηματική διάθεση δέκα
έξι (16) συνολικά οχημάτων του ΣΔΑΝΞ (ιδιόκτητα ή παραχωρηθέντα), εκ των οποίων είναι (13)
απορριμματοφόρα οχήματα διαφόρου κυβισμού, (1) πλυντήριο κάδων και (2) γερανοφόρα φορτηγά. Επίσης
αφορά την συνεκμετάλλευση βοηθητικών οχημάτων προς την υπηρεσία καθαριότητος του Δήμου Ξάνθης,
που θα γίνεται περιστασιακά, όπως το ανατρεπόμενο φορτηγό.
Β. Την περιστασιακή επάνδρωση των οχημάτων (ιδιόκτητων ή παραχωρηθέντων) του ΣΔΑΝΞ με
προσωπικό του Δήμου Ξάνθης, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η διαδικασία ταφής απορριμμάτων στο
ΧΥΤΑ, η μεταφορά υλικών στο ΧΥΤΑ ή η μεταφορά απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ.
Άρθρο 3
Δικαιώματα και υποχρεώσεις συμβαλλομένων
Α. Ο Δήμος Ξάνθης αναλαμβάνει:
α. Την υποχρέωση οργάνωσης των δρομολογίων αποκομιδής απορριμμάτων εντός των ορίων ευθύνης του,
όπως αυτή είχε καθοριστεί με προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
β. Την διάθεση του αναγκαίου προσωπικού, για το οποίο προσωπικό θα φέρει ακέραια την ευθύνη για τα
ουσιαστικά και τυπικά τους προσόντα, με βάση τα οποία προσλήφθηκαν για την παροχή των υπηρεσιών
τους και ειδικότερα για τα πληρώματα (οδηγούς, χειριστές και εργάτες καθαριότητας) των
παραχωρουμένων οχημάτων του ΣΔΑΝΞ.
γ. Επιπλέον, την καταβολή των ημερομισθίων και εν γένει αμοιβών καθώς και την πλήρη ασφαλιστική
κάλυψη του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο Δήμο και θα χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
δ. Αναλαμβάνει επίσης την ασφαλιστική κάλυψη όλων των ιδιόκτητων οχημάτων και την υποχρέωση
κάλυψης των δαπανών καυσίμων και τακτικής συντήρησης των οχημάτων που παραχωρήθηκαν προς
χρήση. Την άμεση και πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης προκληθεί στα υπό
παραχώρηση οχήματα του ΣΔΑΝΞ, εφόσον προέρχεται από κακή χρήση τους (όπως κατά την πρόκληση
ατυχημάτων πλέον της ασφαλιστικής κάλυψης κ.λ.π.).
ε. Την υποχρέωση άμεσης κοινοποίησης των τακτικών δρομολογίων προς στον ΣΔΑΝΞ πριν από την
έναρξη κάθε ετήσιας εφαρμογής τους, καθώς επίσης και οποιασδήποτε τροποποίησης του προαναφερομένου
ετησίου προγράμματος διακίνησης των οχημάτων, η οποία γνωστοποίηση θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως και
οπωσδήποτε τουλάχιστον πριν από μία (1) εβδομάδα από την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος.
στ . Την γνωστοποίηση, κατά τον προαναφερόμενο τρόπο, του χρησιμοποιούμενου προσωπικού.
ζ. Την συνολική δαπάνη της τακτικής και έκτακτης συντήρησης του σαρώθρου καθώς και την δαπάνη των
καυσίμων του.

Β. Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης (ΣΔΑΝΞ), ως έχων την κυριότητα, νομή και κατοχή
των υπό διάθεση οχημάτων στον Δήμο Ξάνθης, αναλαμβάνει την υποχρέωση κάλυψης των δαπανών
καυσίμων και τακτικής συντήρησης των οχημάτων (των ιδιοκτήτων ή παραχωρηθέντων) προς χρήση
οχημάτων και την ασφαλιστική κάλυψη όλων των ιδιόκτητων οχημάτων.
Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση γνωστοποίησης των μη διαθέσιμων (π.χ. λόγω βλάβης ή τακτικής
συντήρησής του) οχημάτων και την αντικατάστασή τους με άλλο παρόμοιο όχημα.
Άρθρο 4
Πόροι – Χρηματοδότηση
Η εφαρμογή και εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής δεν απαιτεί χρηματοδότηση. Τα συμβαλλόμενα
μέρη αναλαμβάνουν την κάλυψη των δαπανών από δικούς τους πόρους, που πηγάζουν από τις υποχρεώσεις
σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, την ασφαλιστική κάλυψη όλων των ιδιόκτητων
οχημάτων, την υποχρέωση κάλυψης των δαπανών καυσίμων και τακτικής συντήρησης των οχημάτων (των
ιδιοκτήτων ή παραχωρηθέντων) προς χρήση οχημάτων. Την πληρωμή του προσωπικού που ανήκει σε κάθε
συμβαλλόμενο οργανικά.
Άρθρο 5
Χωροθέτηση
Τα δρομολόγια των υπό διάθεση οχημάτων θα αφορούν αποκλειστικά τα διοικητικά όρια του
Καποδιστριακού Δήμου Ξάνθης και τον χώρο του ΧΥΤΑ.
Άρθρο 6
Ισχύον Δίκαιο - Διαιτησία
Κατ’ αρχήν διευκρινίζεται, ότι οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά τη συνεργασία μεταξύ των δύο
συμβαλλομένων μερών, θα διευθετείται πάντοτε μεταξύ τους με βάση την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη
και την πρακτική, στα οποία βασίζεται ουσιωδώς η παρούσα σύμβαση, κατά ρητή δήλωση των εκπροσώπων
τους. Επίσης, οι αναφερόμενες διατάξεις στο άρθρο 225 του Ν. 3463/ 06 (Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας) «περί συμβάσεων» ειδικότερα αλλά και η σχετική νομοθεσία του Αστικού Κώδικα γενικότερα,
αποτελούν την νομική βάση και το ισχύον δίκαιο που θα διέπει τη συγκεκριμένη σύμβαση.
Περαιτέρω, οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η οποία θα αφορά την
εκτέλεση και ερμηνεία της παρούσας σύμβασης, θα επιλύεται κατ’ αρχήν με Διαιτησία, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 867 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ως διαιτητής θα ορίζεται εκπρόσωπος του
Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, μετά από αίτηση οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Άρθρο 7
Μερική ακυρότητα
Η τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας σύμβασης δεν καθιστά άκυρη ολόκληρη την
παρούσα κατά τη ρητή δήλωση και βούληση των εκπροσώπων των συμβαλλομένων μερών. Αν
οποιοσδήποτε όρος κηρυχθεί δικαστικά άκυρος, δεν θίγεται το κύρος όλης της σύμβασης. Τα συμβαλλόμενα
μέρη δεσμεύονται σε περίπτωση κατά την οποία όρος της παρούσας σύμβασης κηρυχθεί δικαστικά άκυρος
ή αντιτίθεται σε μεταγενέστερη νομοθετική πρόβλεψη, να τον αντικαταστήσουν με άλλον όρο, ο οποίος θα
έχει νόημα όσον το δυνατό πλησιέστερο σε αυτό του αντικατασταθέντος όρου, τροποποιώντας την
παρούσα.
Άρθρο 8
Τελικές Διατάξεις
α. Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνιών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και
υπερισχύει/ακυρώνει οποιαδήποτε τυχόν προγενέστερη συμφωνία, προφορική ή γραπτή, μεταξύ των
συμβαλλομένων για το ίδιο θέμα.
β. Τυχόν κοινοποιήσεις εγγράφων μεταξύ των μερών (ΣΔΑΝΞ - Δήμος Ξάνθης) θα πραγματοποιούνται στις
διευθύνσεις τους που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας σύμβασης, με συστημένη επιστολή ή φαξ.
γ. Οποιασδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογράφεται
οπωσδήποτε από τους νομίμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών.
δ. Ως διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 , η οποία θεωρείται από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη ως καταληκτική ημερομηνία της συνεργασίας τους. Σε περίπτωση ύπαρξης
οποιασδήποτε εκκρεμότητας κατά την ανωτέρω προθεσμία, θα διευθετείται μόνον κατόπιν σύνταξης και
υπογραφής νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων. Περαιτέρω, συμφωνείται ρητά,
ότι εφόσον δεν υπάρξει καμία ρητή αντίρρηση εκ μέρους των συμβαλλομένων μερών κατά τη λήξη της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης, η διάρκειά της παρατείνεται σιωπηρώς για αόριστο χρονικό
διάστημα.
ε. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ρητά, κατηγορηματικά και αμετάκλητα, ότι η σύναψη και υπογραφή
της παρούσας σύμβασης δεν αποτελεί προϊόν πλάνης, απάτης ή απειλής, δεν είναι αντίθετη με τα χρηστά
ήθη και δεν αποτελεί κατάχρηση δικαιώματος, σύμφωνα με τα άρθρα 140 επ., 147 επ., 150 επ., 178 επ. και
281 επ. του Αστικού Κώδικα.
Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, διαβάστηκαν
μεγαλόφωνα και υπογράφηκαν νόμιμα και ανεπιφύλακτα από τους νομίμους εκπροσώπους των
συμβαλλομένων μερών όπως ακολουθεί».

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ξάνθης και Συνδέσμου Διαχείρισης
Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης (ΣΔΑΝΞ) ως εξής:
Άρθρο 1
Προοίμιο
Η υπηρεσία καθαριότητος του Δήμου Ξάνθης αδυνατεί να ανταπεξέλθει με αποτελεσματικότητα στην
αποκομιδή των σκουπιδιών εντός της πόλεως της Ξάνθης, διότι ο μηχανοκίνητος στόλος της είναι
ανεπαρκής και αποτελείται:
 (2) Απορριμματοφόρα Οχήματα των οποίων την χρήση παραχώρησε στο ΣΔΑΝ Ξάνθης.
 (2) Γερανάκια, των οποίων την χρήση παραχώρησε στο ΣΔΑΝ Ξάνθης.
Η παραχώρηση της χρήσης σημαίνει ότι ο ΣΔΑΝΞ καλύπτει όλες τις λειτουργικές δαπάνες των οχημάτων
εκτός της ασφάλειας του οχήματος.
Αντίστοιχα, ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης διαθέτει οχήματα, μέρος των οποίων έχει
τη δυνατότητα να διαθέσει, για την επίτευξη του έργου της αποκομιδή απορριμμάτων στην πόλη της
Ξάνθης.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα οχήματα που δύναται να χρησιμοποιηθούν:
 (27) Απορριμματοφόρα οχήματα [(24) ιδιόκτητα και (3) από παραχώρηση των ΟΤΑ μελών του].
 (2) Πλυντήρια κάδων.
 Φορτηγό Ανατρεπόμενο.
 Σάρωθρο, [παραχωρηθέν κατά χρήση από το Δήμο Ξάνθης].
Ο ΣΔΑΝΞ δεν διαθέτει προσωπικό για την υλοποίηση του έργου της αποκομιδής απορριμμάτων στην πόλη
της Ξάνθης και χρειάζεται περιστασιακή υποστήριξη στην μεταφορά υλικών ή στην χρήση των
χωματουργικών μηχανημάτων (jcb, lipxer Bomak και φορτηγού ανατρεπόμενου).
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση συνάπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/06,
προκειμένου να παρασχεθούν οι καλύτερες δυνατές υπηρεσίες αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων
στα όρια του Δήμου Ξάνθης.
Άρθρο 2
Αντικείμενο Σύμβασης
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αφορά:
Α. Την διαδικασία αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου Ξάνθης, με την συστηματική διάθεση δέκα
έξι (16) συνολικά οχημάτων του ΣΔΑΝΞ (ιδιόκτητα ή παραχωρηθέντα), εκ των οποίων είναι (13)
απορριμματοφόρα οχήματα διαφόρου κυβισμού, (1) πλυντήριο κάδων και (2) γερανοφόρα φορτηγά. Επίσης
αφορά την συνεκμετάλλευση βοηθητικών οχημάτων προς την υπηρεσία καθαριότητος του Δήμου Ξάνθης,
που θα γίνεται περιστασιακά, όπως το ανατρεπόμενο φορτηγό.
Β. Την περιστασιακή επάνδρωση των οχημάτων (ιδιόκτητων ή παραχωρηθέντων) του ΣΔΑΝΞ με
προσωπικό του Δήμου Ξάνθης, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η διαδικασία ταφής απορριμμάτων στο
ΧΥΤΑ, η μεταφορά υλικών στο ΧΥΤΑ ή η μεταφορά απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ.
Άρθρο 3
Δικαιώματα και υποχρεώσεις συμβαλλομένων
Α. Ο Δήμος Ξάνθης αναλαμβάνει:
α. Την υποχρέωση οργάνωσης των δρομολογίων αποκομιδής απορριμμάτων εντός των ορίων ευθύνης του,
όπως αυτή είχε καθοριστεί με προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
β. Την διάθεση του αναγκαίου προσωπικού, για το οποίο προσωπικό θα φέρει ακέραια την ευθύνη για τα
ουσιαστικά και τυπικά τους προσόντα, με βάση τα οποία προσλήφθηκαν για την παροχή των υπηρεσιών
τους και ειδικότερα για τα πληρώματα (οδηγούς, χειριστές και εργάτες καθαριότητας) των
παραχωρουμένων οχημάτων του ΣΔΑΝΞ.
γ. Επιπλέον, την καταβολή των ημερομισθίων και εν γένει αμοιβών καθώς και την πλήρη ασφαλιστική
κάλυψη του προσωπικού που ανήκει οργανικά στο Δήμο και θα χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
δ. Αναλαμβάνει επίσης την ασφαλιστική κάλυψη όλων των ιδιόκτητων οχημάτων και την υποχρέωση
κάλυψης των δαπανών καυσίμων και τακτικής συντήρησης των οχημάτων που παραχωρήθηκαν προς
χρήση. Την άμεση και πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης προκληθεί στα υπό
παραχώρηση οχήματα του ΣΔΑΝΞ, εφόσον προέρχεται από κακή χρήση τους (όπως κατά την πρόκληση
ατυχημάτων πλέον της ασφαλιστικής κάλυψης κ.λ.π.).
ε. Την υποχρέωση άμεσης κοινοποίησης των τακτικών δρομολογίων προς στον ΣΔΑΝΞ πριν από την
έναρξη κάθε ετήσιας εφαρμογής τους, καθώς επίσης και οποιασδήποτε τροποποίησης του προαναφερομένου
ετησίου προγράμματος διακίνησης των οχημάτων, η οποία γνωστοποίηση θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως και
οπωσδήποτε τουλάχιστον πριν από μία (1) εβδομάδα από την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος.
στ . Την γνωστοποίηση, κατά τον προαναφερόμενο τρόπο, του χρησιμοποιούμενου προσωπικού.
ζ. Την συνολική δαπάνη της τακτικής και έκτακτης συντήρησης του σαρώθρου καθώς και την δαπάνη των

καυσίμων του.
Β. Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης (ΣΔΑΝΞ), ως έχων την κυριότητα, νομή και κατοχή
των υπό διάθεση οχημάτων στον Δήμο Ξάνθης, αναλαμβάνει την υποχρέωση κάλυψης των δαπανών
καυσίμων και τακτικής συντήρησης των οχημάτων (των ιδιοκτήτων ή παραχωρηθέντων) προς χρήση
οχημάτων και την ασφαλιστική κάλυψη όλων των ιδιόκτητων οχημάτων.
Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση γνωστοποίησης των μη διαθέσιμων (π.χ. λόγω βλάβης ή τακτικής
συντήρησής του) οχημάτων και την αντικατάστασή τους με άλλο παρόμοιο όχημα.
Άρθρο 4
Πόροι – Χρηματοδότηση
Η εφαρμογή και εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής δεν απαιτεί χρηματοδότηση. Τα συμβαλλόμενα
μέρη αναλαμβάνουν την κάλυψη των δαπανών από δικούς τους πόρους, που πηγάζουν από τις υποχρεώσεις
σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, την ασφαλιστική κάλυψη όλων των ιδιόκτητων
οχημάτων, την υποχρέωση κάλυψης των δαπανών καυσίμων και τακτικής συντήρησης των οχημάτων (των
ιδιοκτήτων ή παραχωρηθέντων) προς χρήση οχημάτων. Την πληρωμή του προσωπικού που ανήκει σε κάθε
συμβαλλόμενο οργανικά.
Άρθρο 5
Χωροθέτηση
Τα δρομολόγια των υπό διάθεση οχημάτων θα αφορούν αποκλειστικά τα διοικητικά όρια του
Καποδιστριακού Δήμου Ξάνθης και τον χώρο του ΧΥΤΑ.
Άρθρο 6
Ισχύον Δίκαιο - Διαιτησία
Κατ’ αρχήν διευκρινίζεται, ότι οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά τη συνεργασία μεταξύ των δύο
συμβαλλομένων μερών, θα διευθετείται πάντοτε μεταξύ τους με βάση την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη
και την πρακτική, στα οποία βασίζεται ουσιωδώς η παρούσα σύμβαση, κατά ρητή δήλωση των εκπροσώπων
τους. Επίσης, οι αναφερόμενες διατάξεις στο άρθρο 225 του Ν. 3463/ 06 (Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας) «περί συμβάσεων» ειδικότερα αλλά και η σχετική νομοθεσία του Αστικού Κώδικα γενικότερα,
αποτελούν την νομική βάση και το ισχύον δίκαιο που θα διέπει τη συγκεκριμένη σύμβαση.
Περαιτέρω, οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η οποία θα αφορά την
εκτέλεση και ερμηνεία της παρούσας σύμβασης, θα επιλύεται κατ’ αρχήν με Διαιτησία, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 867 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ως διαιτητής θα ορίζεται εκπρόσωπος του
Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, μετά από αίτηση οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Άρθρο 7
Μερική ακυρότητα
Η τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας σύμβασης δεν καθιστά άκυρη ολόκληρη την
παρούσα κατά τη ρητή δήλωση και βούληση των εκπροσώπων των συμβαλλομένων μερών. Αν
οποιοσδήποτε όρος κηρυχθεί δικαστικά άκυρος, δεν θίγεται το κύρος όλης της σύμβασης. Τα συμβαλλόμενα
μέρη δεσμεύονται σε περίπτωση κατά την οποία όρος της παρούσας σύμβασης κηρυχθεί δικαστικά άκυρος
ή αντιτίθεται σε μεταγενέστερη νομοθετική πρόβλεψη, να τον αντικαταστήσουν με άλλον όρο, ο οποίος θα
έχει νόημα όσον το δυνατό πλησιέστερο σε αυτό του αντικατασταθέντος όρου, τροποποιώντας την
παρούσα.
Άρθρο 8
Τελικές Διατάξεις
α. Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνιών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και
υπερισχύει/ακυρώνει οποιαδήποτε τυχόν προγενέστερη συμφωνία, προφορική ή γραπτή, μεταξύ των
συμβαλλομένων για το ίδιο θέμα.
β. Τυχόν κοινοποιήσεις εγγράφων μεταξύ των μερών (ΣΔΑΝΞ - Δήμος Ξάνθης) θα πραγματοποιούνται στις
διευθύνσεις τους που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας σύμβασης, με συστημένη επιστολή ή φαξ.
γ. Οποιασδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογράφεται
οπωσδήποτε από τους νομίμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών.
δ. Ως διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 , η οποία θεωρείται από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη ως καταληκτική ημερομηνία της συνεργασίας τους. Σε περίπτωση ύπαρξης
οποιασδήποτε εκκρεμότητας κατά την ανωτέρω προθεσμία, θα διευθετείται μόνον κατόπιν σύνταξης και
υπογραφής νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων. Περαιτέρω, συμφωνείται ρητά,
ότι εφόσον δεν υπάρξει καμία ρητή αντίρρηση εκ μέρους των συμβαλλομένων μερών κατά τη λήξη της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης, η διάρκειά της παρατείνεται σιωπηρώς για αόριστο χρονικό
διάστημα.
ε. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ρητά, κατηγορηματικά και αμετάκλητα, ότι η σύναψη και υπογραφή
της παρούσας σύμβασης δεν αποτελεί προϊόν πλάνης, απάτης ή απειλής, δεν είναι αντίθετη με τα χρηστά
ήθη και δεν αποτελεί κατάχρηση δικαιώματος, σύμφωνα με τα άρθρα 140 επ., 147 επ., 150 επ., 178 επ. και
281 επ. του Αστικού Κώδικα.
Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, διαβάστηκαν
μεγαλόφωνα και υπογράφηκαν νόμιμα και ανεπιφύλακτα από τους νομίμους εκπροσώπους των

συμβαλλομένων μερών όπως ακολουθεί.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ξάνθης κ. Δημαρχόπουλο Χαραλάμπο και σε περίπτωση κωλύματος ή
απουσίας του το νόμιμο αναπληρωτή του για την υπογραφή της σύμβασης και οποιουδήποτε άλλου
σχετικού με την υπόθεση εγγράφου.
………………………………………………………………………………………………………………......
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
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