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Από το αριθ.2/22-2-2017 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 36

Περίληψη
Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ξάνθης και ΔΙΑΑΜΑΘ
ΑΑΕ 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 ΞΑΝΘΗΣ»,
ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της σύμβασης & εξουσιοδότηση Δημάρχου
Ξάνθης για την υπογραφή της

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα
19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των
συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.7391/17-2-2017 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 36
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
19) Μούρκας Χρήστος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
20) Μπαντάκ Σιαμπάν
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
21) Μπένης Δημήτριος
4) Βασιλούδης Ηλίας
22) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
5) Γιαννώτα Θεοδώρα
23) Μποζ Ραμαδάν
6) Γκιρτζίκη Αλεξία
24) Μυλωνάς Γεώργιος
7) Γουναρίδης Στυλιανός
25) Παπαδόπουλος Κυριάκος
8) Δημούδη Χρυσούλα
26) Παρτσαλίδου Δέσποινα
9) Ηλιάδης Θωμάς
27) Πυρνάρη Ειρήνη
10) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
28) Σδρέβανος Μαρίνος
11) Ιγιαννίδης Στέφανος
29) Ταρενίδης Παναγιώτης
12) Καμαρίδης Ιπποκράτης
30) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
13) Καρά Αχμέτ
31) Τσαρεκτσή Τζενάν
14) Κίρατζη Ερκάν
32) Τσέπελης Εμμανουήλ
15) Κολλάρος Γεώργιος
33) Τσιακίρογλου Σωτήριος
16) Λομβαρδέας Μιχαήλ
34) Φανουράκης Εμμανουήλ
17) Λύρατζης Πασχάλης
35) Χασάν Ογλού Ορχάν
18) Μιχαλοπούλου Αλίκη
36) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
4) Τσεγγελίδης Ιωάννης
2) Κυριακίδης Αλέξανδρος
5) Χασάν Ογλού Φερτούν
3) Ξυνίδης Αθανάσιος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικός σύμβουλος Πασχάλης Λύρατζης αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση
πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Κολλάρος
αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, οι δημοτικοί σύμβουλοι
Απόστολος Αγκόρτσας, Στυλιανός Γουναρίδης, Χρήστος Μούρκας, Ορχάν Χασάν Ογλού αποχώρησαν
οριστικά κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.7227/16-2-2017
εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως εξής:
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«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:
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 εκπροσώπους του Δήμου Ξάνθης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, 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 του έργου για το Δήμο Ξάνθης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων
οχτακοσίων σαράντα δύο και τριάντα έξι λεπτών (37.842,36 €) και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.
02.20.6277.02 «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από
ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του Ν. 3613/2007)» του
προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017».
Επακολούθησε συζήτηση η οποία βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται
στο αρχείο του γραφείου του δημοτικού συμβουλίου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Δημήτριο Μπένη ο οποίος στην
τοποθέτησή του μεταξύ άλλων είπε: «Εγώ προσωπικά έχω τις εξής ενστάσεις. Πληρώνουμε αυτά τα
χρήματα στην ουσία για τεχνική υποστήριξη στη ΔΙΑΑΜΑΘ. Θεωρώ ότι 27000 ή 29000 για τεχνική
κάλυψη σε μία ΔΙΑΑΜΑΘ η οποία στην ουσία αυτή τη στιγμή μας έχει και παραπαίδια πρώτον, δεύτερον,
αυτά που λέει όλα ότι μας έδωσε, μηχανήματα κτλ, είχε μια υποχρέωση να μας τα δώσει, το πώς πάρθηκαν
είναι κι αυτό γνωστό, μ’ ανησυχεί ότι αυτά τα χρήματα παίρνονται από τα ανταποδοτικά, που σημαίνει ότι
γίνεται μια τεράστια προσπάθεια απ’ όλες τις διοικήσεις τα τελευταία χρόνια να μην μπει αύξηση στους
πολίτες, όταν όμως ελαττώνουμε το κομμάτι των ανταποδοτικών θα αναγκαστούμε κάποια στιγμή να γίνει
κι αυτό, το λέει η σύμβαση ξεκάθαρα, άρα στην ουσία τι κάνουμε. Επειδή δεν έχουν βρει άλλο τρόπο
βάζουν τον κάθε δήμο να πληρώνει αυτό το ποσό, αυτό το ποσό μετακυλίεται κατευθείαν στον πολίτη γιατί
είναι στα ανταποδοτικά, εμείς κάνουμε την προσπάθεια να μην βάλουμε τέλη αλλά έρχονται δια της πλαγίας
οδού αναγκαστικά. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ξαναμπει στο τραπέζι στο σύνολο της διαπραγμάτευσης με τη
λογική ότι μας έχουν και λίγο απ’ έξω. Θα πρέπει να μην θεωρείται de facto ότι το κάνουν όλοι θα πρέπει να
το κάνουμε κι εμείς».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Εμμανουήλ Φανουράκη ο οποίος
στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων είπε: «Εμείς δήμαρχε θα το ψηφίσουμε, απλά με τη μόνη παρατήρηση
κι αυτό πρέπει να το δείτε εσείς, αφού είπατε ότι το tonnage είναι στους 180 τόνους το μήνα, θέλω να πω
στους συναδέλφους ότι αυτό το σηματάκι της ανακύκλωσης που έχει υποχρεώσει το κράτος στις εταιρίες
που βγάζουν τα μπουκάλια, αυτές οι εταιρίες είναι υποχρεωμένες να αγοράζουν όλα τα ανακυκλωμένα για
να πάρουν αυτό το σηματάκι από την ελληνική εταιρία ανακύκλωσης. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί όγκο
χρημάτων μιλάμε. Οπότε δήμαρχε θεωρώ ότι πρέπει να διεκδικήσετε ό,τι καλύτερο μπορείτε για το δήμο
μας».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Σωτήριο Τσιακίρογλου ο οποίος
στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων είπε: «εδώ μιλάμε ότι τα χρήματα αυτά θα φύγουν από τα
ανταποδοτικά τέλη των ξανθιωτών και θα πάνε στη ΔΙΑΑΜΑΘ. Πρώτον έχουμε να πούμε ότι το κόστος
διάθεσης εξοπλισμού έχει παρθεί δωρεάν κι εμείς το πληρώνουμε. Έχουμε μία ανώνυμη εταιρία, ελληνική
εταιρία ανακύκλωσης, στην οποία παραχωρήσαμε γη και ύδωρ, το ΚΔΑΥ και τα πάντα, και εταιρία αυτή
κερδοσκοπεί. Η περισυλλογή των σκουπιδιών γίνεται από τον σύνδεσμο απορριμμάτων Ξάνθης και φτάνει
στον ΚΔΑΥ ο οποίος έχει παραχωρηθεί στην ελληνική εταιρία ανακύκλωσης η οποία βγάζει χρήματα από
μας. Κι εμείς θα βρεθούμε στη δύσκολη θέση να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη στους δημότες. Η οικονομία
είναι απλά μαθηματικά. Εδώ έχουμε μια εταιρία η οποία δεν ξέρω με ποιους όρους έχει πάρει όλα τα
ανακυκλώσιμα υλικά, τα πηγαίνουμε στα πόδια τους, αυτοί κερδοσκοπούν κι εμείς δεν παίρνουμε τίποτα.
Εμείς δεν το ψηφίζουμε το συγκεκριμένο θέμα».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Νικόλαο Ανταμπούφη ο οποίος
στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων είπε: «Κρίνουμε ότι η προγραμματική σύμβαση με τη ΔΙΑΑΜΑΘ είναι
τακτικά μια λάθος επιλογή. Τι μας υποχρεώνει να προχωρήσουμε στην προγραμματική σύμβαση έτσι όπως
προτείνεται και ποια είναι η άλλη εναλλακτική; Αυτό το ερώτημα δεν έχει απαντηθεί. Η εναλλακτική που
πράγματι θα μπορούσε να ήταν και το έχουμε πει εμείς δημόσια, ο ΣΔΑΝΞ, έχουμε αυτό το πλεονέκτημα
σαν νομός, κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο. Αυτή λοιπόν η
εναλλακτική δεν καλλιεργείται, δεν προβάλλεται και δεν φαίνεται από πουθενά ότι μπορούμε να σπρώξουμε
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αυτή την υπόθεση σε αντίθεση με την ύπαρξη της ΔΙΑΑΜΑΘ. Διαφωνούμε με την επιλογή της ΔΙΑΑΜΑΘ
λοιπόν χωρίς την εναλλακτική αλλά για τη συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση διαφωνούμε και με την
κοστολόγηση των υπηρεσιών οι οποίες αποτελούνε και το μεγαλύτερο μέρος. Από τα χρήματα που πρέπει
να εγκρίνουμε σήμερα το 75% είναι υπηρεσίες των οποίων η κοστολόγηση είναι κατά τη γνώμη μου
αυθαίρετη. Όλοι αυτοί είναι λόγοι που μας κάνουν να καταψηφίσουμε τη συγκεκριμένη εισήγηση».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσουν σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς και
α) Το με αρ. πρωτ. 6081/09-02-2017 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» με
τους παρακάτω όρους:
Π Ρ Ο Γ Ρ Α 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 ΞΑΝΘΗΣ»
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Α. ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
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 ……………………. 2017 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. …./2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αυτού.
2. Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση 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. …./…-….-2017 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΄ 114/08-01-2006) 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 83 Β/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
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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 1572.Β/16.12.2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των
αποβλήτων».
 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.
 Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 Τις 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.
 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.
 Της υπ’ αριθμ. 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 GR 16C PE 012) και
ιδιαίτερα του ειδικού όρου 12.8.2 αυτής.
 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).
 Της αριθμ. οικ. 4194/27-05-2015 απόφασης του ασκούντος καθήκοντα Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης (ΦΕΚ 1049/04-06-2015) 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 πρωτοκ. 02215001/19-05-2015 εγγράφου επιβεβαίωσης του Οργανισμού
Πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS, με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια της
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. ΑΑΕ.
 Της υπ’ αριθμ. …/…-…-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Ανώνυμης
Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης.
 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. ……/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης.
 της υπ’ αριθμ. …../…-…-2017 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜακεδονίαςΘράκης.
συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 1 και 2 του Ν. 2939/6.08.2001 «Συσκευασίες και
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Διαχείρισης
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» 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.), 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 οργάνωση του ανωτέρω συστήματος αποβλέπει ειδικότερα στη συλλογή από το 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
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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.
Τα απόβλητα συσκευασίας σύμφωνα με ρητό όρο της σύμβασης 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, την 26-05-2016 και την 26-01-2017), 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. Περαιτέρω, τα συλλεγέντα απόβλητα
συσκευασίας θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο ΣΜΑ/ΚΔΑΥ Ξάνθης όπου θα οδηγούνται σε
περαιτέρω επεξεργασία (διαλογή, ταξινόμηση, συμπίεση κ.λπ.) με φροντίδα και μέριμνα της ΕΕΑΑ ΑΕ,
ώστε να παράγονται διαφορετικά είδη 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.
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.
Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης
Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Α.Α.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.
Α.Α.Ε.», έχει ως σκοπό κατά το καταστατικό της, την ενιαία, ορθολογική και σύμφωνη με το νομικό και
θεσμικό πλαίσιο, που προβλέπεται εκάστοτε από τους σχετικούς Νόμους για την προστασία του
Περιβάλλοντος, διαχείριση των απορριμμάτων του συνόλου των Ο.Τ.Α. της ενιαίας διαχειριστικής ενότητας
της Π.Α.Μ.Θ., την εφαρμογή της μεθόδου Υγειονομικής Ταφής των απορριμμάτων και την οριστική
εξάλειψη της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους, τον σχεδιασμό των τοπικών και υπερτοπικών προγραμμάτων
συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, την ευθύνη της λειτουργίας των Περιφερειακών συστημάτων
μεταφόρτωσης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων (λειτουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής
Απορριμμάτων – ΧΥΤΑ, Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων – Σ.Μ.Α., Κέντρων Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών – Κ.Δ.Α.Υ.) κ.ά.), τον σχεδιασμό της οργάνωσης ή συμμετοχής σε συστήματα
Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (υλικών συσκευασίας
ή άλλων προϊόντων, οχημάτων που έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία, μεταχειρισμένων ελαστικών
αυτοκινήτων, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
συσσωρευτών κ.λπ.), την ορθή λειτουργία των υφιστάμενων ΧΥΤΑ, την παύση λειτουργίας και την
αποκατάσταση των όποιων Χ.Α.Δ.Α. στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ., την παροχή υπηρεσιών προς κάθε τρίτο σε
σχέση µε τομείς διαχείρισης απορριμμάτων γενικά, την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και τη
συνεργασία με εταιρίες ή φορείς, οποιαδήποτε μορφής που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς, την εξεύρεση,
εξασφάλιση και απορρόφηση Εθνικών, Τοπικών και Ευρωπαϊκών πόρων για τη στήριξη και προώθηση του
σκοπού της εταιρίας κ.α., με γνώμονα πρωτίστως την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, της
δημόσιας υγείας καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης.
Έχοντας τους ανωτέρω καταστατικούς σκοπούς και διεπόμενη από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της
Κ.Υ.Α. 2527/09 (ΦΕΚ 83 Β/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)» και συναφείς νομικές ρυθμίσεις και διατάγματα, η εταιρία «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.»
είναι ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Π. Φο.Δι.Σ.Α.) του συνόλου των στερεών
αποβλήτων των υπόχρεων κατά το νόμο Ο.Τ.Α. της ενιαίας διαχειριστικής ενότητας της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ. (ΦΕΚ 3273/08-05-2009), σύμφωνα και με την αριθμ. πρωτ. 20875/22-01-2013 Διαπιστωτική Πράξη
του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, αρμόδιος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Α.Μ.Θ. και την τοπική Αυτοδιοίκηση, για την οργάνωση και εφαρμογή του διαχειριστικού σχεδίου του
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Σ.Δ.Α.) και τη λειτουργία του ισχύοντος
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης, όπως αυτό καθορίστηκε με τις υπ’ αριθμούς 4292/14-11-2006 και 9424/9/03-09-2009 διοικητικές
πράξεις της αρμόδιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. περί έγκρισης του ΠΕΣΔΑ Α.Μ.Θ. και την υπ’αριθμ. οικ.
61076/5267/15-12-2016 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4123
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Β/21-12-2016), αναλαμβάνοντας την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 7 παρ.2 και
στα άρθρα 8, 9, 10 και 12 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/23-12-2003) «περί μέτρων και όρων για
τη διαχείριση Στερεών Αποβλήτων - Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» και κάθε άλλης
συναφούς με αυτές. Διαθέτει δε τεχνικά μέσα αλλά και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με
τεχνογνωσία σε θέματα τεχνολογίας και διαχείρισης περιβάλλοντος και με ιδιαίτερα σημαντική και
εφαρμοσμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων διαχείρισης και ανακύκλωσης δημοτικών
στερεών αποβλήτων.
Επειδή η διαχείριση και λειτουργία του ανωτέρω περιγραφόμενου συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης
Απορριμμάτων συσκευασίας είναι έργο ειδικής φύσεως, για το οποίο απαιτείται εξειδικευμένο 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 στο Δήμο Ξάνθης σε, επιπλέον των υπαρχόντων,
τεχνικά μέσα, 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.).
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 προσωπικού του συμβαλλόμενου
Δήμου Ξάνθης, συνάπτεται 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, της υπ΄αριθμ. Οικ. 4194/2705-2015 απόφασης του ασκούντος καθήκοντα Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 1049/04-062015) 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
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ» (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.), 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:
ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
1. Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση 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
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εργασιών που θα εκτελεσθούν από το 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 το 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 τριάντα χιλιάδων
πεντακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και τριών λεπτών (30.518,03 €) πλέον Φ.Π.Α. 24% εκ επτά χιλιάδων
τριακοσίων είκοσι τεσσάρων Ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (7.324,33€) και στο σύνολο τριάντα επτά
χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δύο ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (37.842,36 €). Το αντικείμενο της
σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του συμβαλλόμενου στην παρούσα Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με
την ανάλυση που αναφέρεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Οι πόροι του Δήμου Ξάνθης θα
προέρχονται από τα σχετικά ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου. Στο συνολικό ποσό συμπεριλαμβάνονται
εκτιμήσεις για όλα τα έξοδα λειτουργίας της σύμβασης, οι νόμιμες κρατήσεις, 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 αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής Συμβάσεως εξειδικεύεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της συμβάσεως. Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης καταβάλλεται στη
ΔΙΑΑΜΑΘ ως προκαταβολή 30% το ποσό των έντεκα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ και
εβδομήντα ενός λεπτού (11.352,71 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Το κόστος της σύμβασης
καταβάλλεται από τον συμβαλλόμενο Δήμο Ξάνθης σύμφωνα με τον επιμερισμό που αναφέρεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, τμηματικά, μετά από τον αντίστοιχο έλεγχο και την πιστοποίηση της προόδου των
εργασιών στις οποίες αφορά η παρούσα από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία θα συντάσσει
προς τούτο σχετική βεβαίωση.
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Για κάθε πληρωμή η ΔΙΑΑΜΑΘ παραδίδει στο συμβαλλόμενο μέρος Τιμολόγια, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία. Τόπος πληρωμής ορίζονται τα γραφεία της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στην Κομοτηνή.
Για την κάλυψη του ανωτέρω κόστους λήφθηκε υπόψη ο Προϋπολογισμός του Οικονομικού έτους 2017 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 σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.
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 ……………………………, (ιδιότητα)……………, ως εκπρόσωπο του Δήμου Ξάνθης με τον
……………………………, (ιδιότητα)……………, ως αναπληρωτή του.
2. Τον ……………………………, …………….ιδιότητα………… , ως εκπρόσωπο της Αναπτυξιακής
Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), με τον
………………………., …………………….. (ιδιότητα)……………, ως αναπληρωτή του.
3. Τον ………………………………………., ………..ιδιότητα……………. της Αναπτυξιακής Ανώνυμης
Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), με τον
………………………………., ………..ιδιότητα……………. ,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 παρούσας σύμβασης κατά τη νόμιμη διαδικασία, η
υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης, 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 συνεδριάζει
τουλάχιστον μια φορά το μήνα 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 και να συνεργάζεται εν γένει με αυτήν για κάθε τι που αφορά
στην πρόοδο της εκτέλεσης της παρούσας 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.
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
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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
Β) Ορίζει τους δημοτικούς συμβούλους Μιχαήλ Λομβαρδέα και Ραμαδάν Μποζ με αντίστοιχους
αναπληρωτές τους δημοτικούς συμβούλους Ιορδάνη Χατζηευφραιμίδη και Χασάν Ογλού Φερτούν στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η
διεπιστημονική υποστήριξη, η αρτιότητα και η ταχύτητα ολοκλήρωσης του έργου.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ξάνθης κ. Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο και σε περίπτωση απουσίας του ή
κωλύματος το νόμιμο αναπληρωτή του για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
Γίνεται μνεία ότι το κόστος του έργου για το Δήμο Ξάνθης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά
χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα δύο και τριάντα έξι λεπτών (37.842,36 €) και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.
02.20.6277.02 «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από
ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του Ν. 3613/2007)» του
προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Μπένης Δημήτριος, Τσιακίρογλου Σωτήριος, Νικόλαος
Ανταμπούφης, Μπαντάκ Σιαμπάν και Μιχαλοπούλου Αλίκη για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό
μέρος της παρούσης απόφασης.
………………………………………………………………………………………………..............................
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
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