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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ       
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             
  
 
 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 611 / 2017  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 31 / 2017  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 

 
ΘΕΜΑ : « Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε και ορισμός εκπροσώπου 
στη κοινή επιτροπή παρακολούθησης σχετικά με τις "Υποστηρικτικές 
Ενέργειας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης στα 
πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης 
Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης - Εφαρμογή μεθοδολογίας 
ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την 
υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία" ». 
 

 
  
  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 15η Νοεμβρίου , του έτους 2017, 
ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη   και ώρα 18:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το 
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση , ύστερα από την  με αριθ. 
πρωτ. 53707 /  10/11/2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία 
έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67  του Ν.3852/2010.  
 
 Ήταν  δε παρόντες, από τα μέλη του Δ.Σ., οι κ.κ. :  
 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ 
 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ 
 3) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 
 4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 
 5) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 
 6) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ  
 7) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 
 8) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ 
 9) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ 
 10) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 
 11) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
 12) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ 
 13) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  
 14) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ 
 15) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ 

 16) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-
ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ 

 17) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 
 18) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ 
 19) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΕΡΖΗΣ 
 20) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΖΑΣ 
 21) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 22) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ 
 23) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 
 24) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ 
 25) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 
 26) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 
 27) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΙΔΗΣ 
 28) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ 
 29) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 

 
 
 
 και δεν  προσήλθαν οι κ.κ. : 

ΑΔΑ: 7ΗΠΜΩΨΟ-Μ1Ρ



2 
 

 1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 2) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 
 3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 4) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 
 5) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ  
 6) ΜΑΡΙΟΣ ΓΟΥΔΟΥΛΑΚΗΣ 

 7) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ 
 8) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΤΑΝΗΣ 
 9) ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕΪΧΑΜΠΕΡΗΣ 
 10) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ 
 11) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
 12) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 

 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  
αριθμού  συμβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 29 , αποτελούντες  την απόλυτη 
πλειοψηφία αυτού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96, παράγραφος 2, του 
Ν.3463/8-6-2006 «Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον 
ενός του αριθμού των μελών του», εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων, 
παρόντος του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη. 
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Κωνσταντίνος Γκοτσίδης κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Γκοτσίδης, 
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση σύναψης 
Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της 
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε και ορισμός εκπροσώπου στη κοινή επιτροπή 
παρακολούθησης σχετικά με τις "Υποστηρικτικές Ενέργειας Διαχείρισης 
Απορριμμάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια εφαρμογής του 
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας 
Θράκης - Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική 
νομοθεσία"(Εισηγ. κ. Μάκρας Απ.) » δίνει το λόγο στον Προϊστάμενο του 
Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου  του Δήμου,  κ.Μάκρα Απόστολο, ο οποίος 
λέει τα εξής: 

«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,  

στο πλαίσιο διαχείρισης των Απορριμμάτων, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης 
υποβάλλει το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου με την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. 
Α.Α.Ε. με τίτλο ¨Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου 
Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης 
Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης - Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής 
Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη 
περιβαλλοντική νομοθεσία ¨.  

Στα πλαίσια της σύμβασης, η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ αναλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: 

α. Να διαθέσει για την εξυπηρέτηση της παρούσας τον νόμιμα αδειοδοτημένο 
Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Κομοτηνής, κείμενο στη θέση 
«Σιδεράδες» της κτηματικής περιοχής Δήμου Κομοτηνής, σε απόσταση περίπου 15 
χιλιομέτρων και βόρειο-ανατολικά της πόλης της Κομοτηνής, που ήδη έχει στην 
κατοχή και χρήση της, δυνάμει του από 28-01-2016 ιδιωτικού Συμφωνητικού 
Χρησιδανείου με το Δήμο Κομοτηνής, τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
Φερών που ήδη έχει στην κατοχή και χρήση της, δυνάμει του από 28/07/2011 
ιδιωτικού Συμφωνητικού Χρησιδανείου με την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και 
Θράκης, και γενικά όλες τις διαθέσιμες λοιπές εγκαταστάσεις διαχείρισης 
αποβλήτων που ήδη έχει στην κατοχή και χρήση της και εξυπηρετούν σήμερα τις 
ανάγκες λειτουργίας του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αν. 
Μακεδονίας – Θράκης και να εξασφαλίσει τη λειτουργία τους. 
β. Να διαθέσει για την εξυπηρέτηση της παρούσας τα απαραίτητα τεχνικά μέσα, 
που ήδη έχει στην κατοχή και χρήση της, δυνάμει του από 11-12-2014 ιδιωτικού 
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Συμφωνητικού χρησιδανείου με την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε στις 29-12-2015, ήτοι έναν (1) συρμό μεταφόρτωσης 
απορριμμάτων (τράκτορα), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο στο 
παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 
γ. 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 στα 
πλαίσια της μεταφοράς των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης στον υφιστάμενο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 
Κομοτηνής, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού των ενεργειών του 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., λαμβάνοντας 
υπόψη τις ποσότητες των προς διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων και την 
ανάγκη της καλής λειτουργίας και διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α. Κομοτηνής, θα 
αναλάβει την παροχή γνωμοδοτήσεων και συμβουλών προς τον αντισυμβαλλόμενο 
Δήμο σε τεχνικά θέματα που αφορούν τις ανωτέρω δράσεις και ενέργειές του, με 
σκοπό την ορθολογικότερη και οικονομικότερη εξυπηρέτηση του έργου της 
μεταφοράς των ΑΣΑ στον ΧΥΤΑ υποδοχής, τη σύνταξη συγκεκριμένων προτάσεων 
εναλλακτικών τεχνικών λύσεων και την εφαρμογή των απαραίτητων βελτιωτικών 
ενεργειών, ως προς την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας κατά την εκτέλεση 
του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους του 
Χ.Υ.Τ.Α. 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. 
δ. Να συνεργαστεί με το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τους λοιπούς συναρμόδιους 
φορείς των Π.Ε. Ροδόπης και Έβρου για τη βέλτιστη υλοποίηση του ανωτέρω 
έργου και να ενημερώνει τακτικώς την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Σύμβασης για την Πρόοδο του Έργου. 
ε. Να συμμετέχει με δύο εκπροσώπους της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
της παρούσας σύμβασης προκειμένου να διασφαλισθεί η διεπιστημονική 
υποστήριξη, η αρτιότητα και η ταχύτητα ολοκλήρωσης του έργου. 
 

Η υλοποίηση της σύμβασης θα συμβάλλει στην κάλυψη των υποχρεώσεων του 
Δήμου έναντι στην υπ’ αριθμ. οικ. 4194/27-05-2015 απόφαση 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 και την 11-11-2016 η αριθμ. 4343/11-11-2016 (ΦΕΚ 
Β’3870/02.12.2016) απόφαση του ιδίου με τίτλο Παράταση ισχύος της με αρ. οικ. 
52890/4174/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση των αστικών στερεών 
αποβλήτων της Π.Ε. Έβρου και του Δήμου Νέστου Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης», σύμφωνα με τις 
οποίες καθορίζεται ο τρόπος της τελικής διάθεσης των αστικών στερεών 
αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δήμων της Π.Ε. Έβρου, σε νόμιμα λειτουργούσες 
εγκαταστάσεις. 

Το συνολικό κόστος για το Δήμο ανέρχεται σε 744.628,68 ευρώ (600.507,00 
καθαρό κόστος και 24% ΦΠΑ) με διάρκεια σύμβασης 12 μήνες (έως το τέλος του 
2018) και αναλύεται ως εξής:  
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Επειδή η μεταφορά των ΑΣΑ του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο ΧΥΤΑ υποδοχής 
(ΧΥΤΑ Κομοτηνής) καθίσταται απολύτως αναγκαίο προτείνω και εισηγούμαι: 

α. Την έγκριση της υπογραφής του συνημμένου σχεδίου της Προγραμματικής 
Σύμβασης με τίτλο "Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου 
Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης 
Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης - Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής 
Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη 
περιβαλλοντική νομοθεσία’’. 

β. Τον ορισμό του κ. Παντελίδη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, με Αναπληρωτή του τον κ. Ζιώγα Χρήστο 
Δημοτικό Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, 
ως τους εκπροσώπους του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
παρούσας σύμβασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η διεπιστημονική 
υποστήριξη, η αρτιότητα και η ταχύτητα ολοκλήρωσης του έργου. 

γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης,  σχέδιο της 
οποίας προγραμματικής σύμβασης επισυνάπτεται». 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κυρίων 
Συμβούλων μετά το τέλος της οποίας, το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την 
εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις  καθώς 
και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την οποία ψήφισαν, Υπέρ:27 , Κατά:2 (οι  
κ.κ.Δευτεραίος Σ., Δραμανίδου Ν.),  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Α. Εγκρίνει την υπογραφή του συνημμένου σχεδίου της Προγραμματικής 
Σύμβασης με τίτλο "Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου 
Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης 
Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης - Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής 
Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη 
περιβαλλοντική νομοθεσία’’ για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της 
παρούσας Απόφασης, καθώς και το σχέδιο αυτής. 

β. Ορίζει τον κ. Παντελίδη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, με Αναπληρωτή του τον κ. Ζιώγα 
Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου, ως τους εκπροσώπους του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διεπιστημονική υποστήριξη, η αρτιότητα και η ταχύτητα ολοκλήρωσης του έργου. 

γ. Εξουσιοδοτεί τον κ.Δήμαρχο, κ.Ευάγγελο Λαμπάκη, όπως  υπογράψει την 
προγραμματική σύμβαση,  σχέδιο της οποίας  επισυνάπτεται. 
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Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα. 
 
Ο Πρόεδρος        Τα μέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 
 
Ακριβές απόσπασμα 
   Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
 
 
 
    Γκοτσίδης Κωνσταντίνος 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η  Σ Υ Μ Β Α Σ Η  
 

Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης 
στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Ανατ. Μακεδονίας Θράκης - Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία».  
 
 

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

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. Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης, ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον 
Πρόεδρο της, κ. Χριστόδουλο Μαμσάκο. 

2. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον 
Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Λαμπάκη. 

 
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). 
 Του 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 
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τροποποιήθηκε με τον Ν. 3613/07 και ιδιαίτερα τη παρ. 3 στοιχ. β αυτού, 
σύμφωνα με την οποία οι Ανώνυμες εταιρίες Φο.Δι.Σ.Α. μπορούν να 
υπογράφουν προγραμματικές συμβάσεις ως κύριοι συμβαλλόμενοι.   
 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 (ΦΕΚ 1909Β/22.12.2003) «Μέτρα και όροι για τη 
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αριθμ. 258/24-07-2015 
έγγραφο του Γενικού Δ/ντη Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί Εθνικού 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).   
 Της Κ.Υ.Α. 29407/3508 (ΦΕΚ 1572Β/16.12.2002) «Μέτρα και όροι για την 
υγειονομική ταφή των αποβλήτων».  
 Του άρθρου 12 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει. 
 Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 Τις διατάξεις 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΄). 
 Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την 
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α΄). 
 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 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. 
 Tου Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την 
υποπαράγραφο ΣΤ 20, το πρώτο άρθρο του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) 
και τη Υ.Α. Π1 /2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ. Η.Δ.Η.Σ.)» και λοιπών συναφών νόμων και 
διαταγμάτων.  
 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). 
 Του από 26-07-2002 Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΑΜΘ 
(ΠΕΣΔΑ), όπως αυτό αναθεωρήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 4292/14-11-2006 και 
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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). 
 Του διαχειριστικού σχεδίου του έργου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με τίτλο: 
«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) σε επίπεδο 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» και 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. 
 Των αριθμ. οικ. 4194/27-05-2015 (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 και αριθμ. 4343/11-11-2016 (ΦΕΚ Β’3870/02.12.2016) του 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης με τίτλο “Παράταση ισχύος 
της με αρ.οικ. 52890/4174/2014 KYA «Διαχείριση των αστικών στερεών 
αποβλήτων της Π.Ε. Έβρου και του Δήμου Νέστου Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης»”, όπως ισχύουν. 
 Της εγκυκλίου 3882/13-4-2010 «Εκτέλεση απόφασης ΔΕΚ στην υπόθεση C502-
03. Παύση Λειτουργίας Χ.Α.Δ.Α.» των Υπουργείων Περιβάλλοντος Ενέργειας & 
Κλιματικής Αλλαγής και Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.  
 Της εγκυκλίου ΥΠΕΚΑ υπ’ αριθμ. οικ. 129043/4345/8–7–2011 με θέμα: 
«Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων». 
 Της απόφασης 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό κριτηρίων και 
διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής 
σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ (ΕΕ L 
11/16.1.2003/σελ. 27). 
 Της υπ’ αριθμ. 123-1/30-08-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, περί καθορισμού ενιαίου τέλους διαχείρισης των αστικών 
στερεών αποβλήτων των ΟΤΑ στους τρεις ΧΥΤΑ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. . 
 Του με αριθμό πρωτ. 02215001/19-05-2015 εγγράφου επιβεβαίωσης του 
Οργανισμού Πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS, με το οποίο επιβεβαιώνεται η 
διαχειριστική επάρκεια της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ. 
 Των από 11/12/2014 και 29/12/2015 Συμβάσεων Χρησιδανείου μηχανολογικού 
εξοπλισμού μεταξύ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. 
 Της από 21-12-2016 σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ και του 
Δήμου Κομοτηνής για την παραχώρηση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής 
Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Κομοτηνής στα πλαίσια του Περιφερειακού Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
& Θράκης. 
 Της υπ’ αριθ. …/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. 
Α.Α.Ε.) – Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Ανατ. 
Μακεδονίας - Θράκης. 

ΑΔΑ: 7ΗΠΜΩΨΟ-Μ1Ρ



9 
 

 Της υπ’ αριθμ. …./…-…-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης και της …./2017 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκηση 
Μακεδονίας-Θράκης. 
 Της υπ’αριθμ. …./2017 Πράξης Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν. Έβρου. 

 
συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
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.λ.π.), 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 συμμετοχή σε 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. 
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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. και την υπ’αριθμ. οικ. 
61076/5267/15-12-2016  ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΦΕΚ 4123 Β/21-12-2016) περί έγκρισης του ΠΕΣΔΑ Α.Μ.Θ., 
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 την 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. 
Την 27-05-2015 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. αριθμ. οικ. 4194/27-05-2015 απόφαση 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 και την 11-11-2016 η αριθμ. 4343/11-11-2016 (ΦΕΚ 
Β’3870/02.12.2016) απόφαση του ιδίου με τίτλο “Παράταση ισχύος της με αρ.οικ. 
52890/ 4174/2014 ΚΥΑ «Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της Π.Ε. 
Έβρου και του Δήμου Νέστου Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης»”, σύμφωνα με τις οποίες καθορίστηκε ο τρόπος 
της τελικής διάθεσης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δήμων της Π.Ε. 
Έβρου, σε νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις διάθεσης (Χώροι Υγειονομικής 
Ταφής Αποβλήτων, Χ.Υ.Τ.Α. Κομοτηνής). Η προσωρινή αυτή διαχείριση επιβλήθηκε 
προκειμένου να καταστεί εφικτή η παύση λειτουργίας Χώρων Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.), να αποτραπεί η δημιουργία νέων ή η εκ νέου 
ενεργοποίηση μη λειτουργούντων και να υλοποιηθεί η αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. 
των εν λόγω δήμων λόγω της μη εισέτι έναρξης λειτουργίας των αντίστοιχων 
υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που προβλέπονται από τον ισχύοντα 
Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης για την εξυπηρέτησή τους και χάριν της προστασίας της 
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία.  
Επειδή κατ’ εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθορίστηκε ομοίως ο τρόπος της 
τελικής διάθεσης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δήμων της ΠΕ Έβρου 
ιδίως κατά τη μεταβατική χρονική περίοδο, εωσότου δηλαδή κατασκευαστεί το 
σύνολο των αναγκαίων υποδομών που αφορούν την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
αστικών στερεών αποβλήτων των ΟΤΑ της ΠΕ Έβρου, σε νόμιμα λειτουργούσες 
εγκαταστάσεις διάθεσης (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων, Χ.Υ.Τ.Α.). 
Ειδικότερα δε, λαμβανομένης υπόψη της εγγύτητας νομίμως λειτουργούντων 
Χ.Υ.Τ.Α. υποδοχής προς τους αντίστοιχους εξυπηρετούμενους Δήμους της ΠΕ 
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Έβρου, σε συνδυασμό με τη φέρουσα ικανότητα και την υπολειπόμενη 
χωρητικότητά των εν λόγω εγκαταστάσεων, τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης καθώς και όλων των λοιπών Δήμων της Π.Ε. Έβρου θα 
πρέπει να διατίθενται στον νόμιμα αδειοδοτημένο Χώρο Υγειονομικής Ταφής 
Απορριμμάτων Κομοτηνής, κείμενο στην θέση «Σιδεράδες» της κτηματικής περιοχής 
Δήμου Κομοτηνής, σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων και βόρειο-ανατολικά της 
πόλης της Κομοτηνής, ο οποίος πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές υγειονομικής 
ταφής απορριμμάτων και δύναται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης χωρίς δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σύμφωνα με τους 
όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στο υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ καθώς και στην 
κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 
Τα αστικά στερεά απόβλητα ειδικότερα θα συλλέγονται από το Δήμο 
Αλεξανδρούπολης με ίδια μέσα και δαπάνες και θα μεταφέρονται με ειδικά 
απορριμματοφόρα οχήματα συλλογής στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής, ο οποίος ήδη εντάχθηκε 
στις υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων τις οποίες διαχειρίζεται η ΔΙΑΑΜΑΘ στα 
πλαίσια του ΠΕΣΔΑ, όπου θα πραγματοποιείται η υγειονομική ταφή και η διαχείρισή 
τους με φροντίδα και μέριμνα της ΔΙΑΑΜΑΘ ή δια τρίτου από αυτήν οριζόμενου 
προσώπου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από το ισχύον 
νομικό πλαίσιο.   

 
Επειδή για τη διαχείριση και λειτουργία του ανωτέρω περιγραφόμενου έργου 
απαιτείται εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, πέραν του υπάρχοντος τεχνικού 
προσωπικού του Δήμου Αλεξανδρούπολης, το οποίο θα αναλάβει την επίβλεψη και 
τον σχεδιασμό δράσεων για τη βέλτιστη εφαρμογή και την εν γένει διαχείρισή του, 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τις τεχνικές προδιαγραφές που 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας. 
Επειδή περαιτέρω, για την εφαρμογή της μεταφοράς των ΑΣΑ του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης στο ΧΥΤΑ υποδοχής (ΧΥΤΑ Κομοτηνής) καθίσταται απολύτως 
αναγκαίο να διατεθούν τόσο από τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, όσο και από τον 
αντισυμβαλλόμενο Δήμο Αλεξανδρούπολης επιπλέον κατάλληλα τεχνικά μέσα 
(συρμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων κλπ), τα οποία δύναται να διαθέσει η 
ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, ως αρμόδιος περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανταποκρινόμενη στις υποχρεώσεις της που 
προκύπτουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο.   

Επειδή η διαχείριση των συλλεγέντων στερεών αποβλήτων του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης καθίσταται οικονομικότερη με την παράλληλη αξιοποίηση από 
τον Δήμο Αλεξανδρούπολης όλων των λοιπών διαθέσιμων υποδομών διαχείρισης 
απορριμμάτων που έχει στην κατοχή της η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ ως Περιφερειακός Φορέας 
Διαχείρισης, ειδικότερα δε του ΣΜΑ Φερών, το οποίο δύναται να λειτουργήσει 
συνδυαστικά με το ΧΥΤΑ Κομοτηνής, με προφανές αποτέλεσμα τη μείωση του 
κόστους του έργου της μεταφοράς και μεταφόρτωσης των ΑΣΑ στον ΧΥΤΑ υποδοχής 
(ΧΥΤΑ Κομοτηνής). 

Για την εξυπηρέτηση της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών της συμβάσεως, ήτοι 
της ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης και 
προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, 
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τεχνικών μέσων  και διαθέσιμου εξειδικευμένου προσωπικού του συμβαλλόμενου 
Δήμου, συνάπτεται η παρούσα προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., η οποία συμβάλλεται, στα πλαίσια 
της ανωτέρω λειτουργίας της, ως Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (Φο.Δι.Σ.Α.) και ως νόμιμος διαχειριστής του ΧΥΤΑ Κομοτηνής, 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 
καθώς και τις προβλέψεις της υπ’ αριθμ. αριθμ. οικ. 4194/27-05-2015 απόφασης 
του ασκούντος καθήκοντα Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 1049/04-06-
2015) όπως ισχύει και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο διαχείρισης των αστικών 
στερεών αποβλήτων των Δήμων της χωρικής της αρμοδιότητας.  
 
Ειδικότερα: 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση του έργου:  
Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης 
στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Ανατ. Μακεδονίας Θράκης - Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία».  
 
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 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 τον νόμιμα αδειοδοτημένο Χώρο 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Κομοτηνής, κείμενο στη θέση «Σιδεράδες» της 
κτηματικής περιοχής Δήμου Κομοτηνής, σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων και 
βόρειο-ανατολικά της πόλης της Κομοτηνής, που ήδη έχει στην κατοχή και χρήση 
της, δυνάμει του από 28-01-2016 ιδιωτικού Συμφωνητικού Χρησιδανείου με το Δήμο 
Κομοτηνής, τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Φερών που ήδη έχει στην 
κατοχή και χρήση της, δυνάμει του από 28/07/2011 ιδιωτικού Συμφωνητικού 
Χρησιδανείου με την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, και γενικά όλες τις 
διαθέσιμες λοιπές εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων που ήδη έχει στην κατοχή 
και χρήση της και εξυπηρετούν σήμερα τις ανάγκες λειτουργίας του Περιφερειακού 
Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αν. Μακεδονίας – Θράκης και να εξασφαλίσει τη 
λειτουργία τους. 
β. Να διαθέσει για την εξυπηρέτηση της παρούσας τα απαραίτητα τεχνικά μέσα, 
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που ήδη έχει στην κατοχή και χρήση της, δυνάμει του από 11-12-2014 ιδιωτικού 
Συμφωνητικού χρησιδανείου με την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε στις 29-12-2015, ήτοι έναν (1) συρμό μεταφόρτωσης 
απορριμμάτων (τράκτορα), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο στο 
παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 
γ. 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 στα 
πλαίσια της μεταφοράς των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης στον υφιστάμενο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 
Κομοτηνής, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού των ενεργειών του 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., λαμβάνοντας 
υπόψη τις ποσότητες των προς διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων και την 
ανάγκη της καλής λειτουργίας και διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α. Κομοτηνής, θα 
αναλάβει την παροχή γνωμοδοτήσεων και συμβουλών προς τον αντισυμβαλλόμενο 
Δήμο σε τεχνικά θέματα που αφορούν τις ανωτέρω δράσεις και ενέργειές του, με 
σκοπό την ορθολογικότερη και οικονομικότερη εξυπηρέτηση του έργου της 
μεταφοράς των ΑΣΑ στον ΧΥΤΑ υποδοχής, τη σύνταξη συγκεκριμένων προτάσεων 
εναλλακτικών τεχνικών λύσεων και την εφαρμογή των απαραίτητων βελτιωτικών 
ενεργειών, ως προς την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας κατά την εκτέλεση 
του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους του 
Χ.Υ.Τ.Α. 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. 
δ. Να συνεργαστεί με το Δήμο Αλεξανδρούπολης και τους λοιπούς συναρμόδιους 
φορείς των Π.Ε. Ροδόπης και Έβρου για τη βέλτιστη υλοποίηση του ανωτέρω έργου 
και να ενημερώνει τακτικώς την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης για 
την Πρόοδο του Έργου. 
ε. Να συμμετέχει με δύο εκπροσώπους της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
της παρούσας σύμβασης προκειμένου να διασφαλισθεί η διεπιστημονική 
υποστήριξη, η αρτιότητα και η ταχύτητα ολοκλήρωσης του έργου. 

2. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αναλαμβάνει: 
α. Να διαθέσει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμβάσεως, για την 
εξυπηρέτησή της, επαρκές και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό (οδηγούς συρμών 
μεταφόρτωσης – συμπίεσης απορριμμάτων, εργάτες, φύλακες, μηχανικούς κλπ) το 
οποίο θα αναλάβει τη λειτουργία των τεχνικών μέσων που θα διατεθούν από τη 
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., τη φύλαξη και συντήρησή τους καθώς και την εύρυθμη 
λειτουργία, τη φύλαξη και συντήρηση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
Φερών όντας υπεύθυνος για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας του 
προσωπικού που θα απασχοληθεί για τη λειτουργία τους. Επίσης, αναλαμβάνει από 
την υπογραφή της παρούσας και για όσο χρονικό διάστημα αυτή διαρκέσει, την 
αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας ή βλάβης ή απώλειας, της κλοπής 
συμπεριλαμβανομένης, φθορά ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταστροφή υποστεί ο 
κάθε είδους μηχανολογικός εξοπλισμός που θα διαθέσει η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, 
ευθυνόμενος έναντι της Εταιρίας για κάθε θετική, περιοριζόμενη στην αγοραία αξία 
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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 στη χρήση ή συντήρησή του.  

β. Να διαθέσει για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρούσης συμβάσεως, στο 
τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. που θα ασχοληθεί, 
κατά τα ανωτέρω, με την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία και σχετικές με τη λειτουργία του πληροφορίες που διαθέτει, 
μεριμνώντας ταυτόχρονα για τη διευκόλυνση της απρόσκοπτης πρόσβασής του σε 
αυτόν με κάθε πρόσφορο μέσο. 

γ. 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. 

δ. Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
της παρούσας σύμβασης προκειμένου να διασφαλισθεί η διεπιστημονική 
υποστήριξη, η αρτιότητα και η ταχύτητα ολοκλήρωσης του έργου. 

ε. 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 εξακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων επτά ευρώ (600.507,00€) πλέον ΦΠΑ 24% εκ 

εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι ενός ευρώ και εξήντα οκτώ 
λεπτών (144.121,68 €) και στο σύνολο επτακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων 

εξακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (744.628,68€). Το 
αντικείμενο της σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του συμβαλλόμενου στην 
παρούσα Δήμου Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με την ανάλυση που αναφέρεται στο 

συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ. Στο συνολικό ποσό αυτό 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 έργου του αντικειμένου της παρούσας 
Προγραμματικής Συμβάσεως εξειδικεύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της συμβάσεως. Τα 
χρήματα καταβάλλονται από τον συμβαλλόμενο Δήμο Αλεξανδρούπολης σύμφωνα 
με τον επιμερισμό που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 
Η αποπληρωμή κάθε επιμέρους έργου/ενέργειας θα γίνεται τμηματικά και ανά 
μήνα, μετά την παράδοσή του/της (όπου αυτό απαιτείται) και τον αντίστοιχο 
έλεγχο, την παραλαβή και αποδοχή από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης η 
οποία θα συντάσσει προς τούτο σχετική βεβαίωση. 
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Για την κάλυψη του ανωτέρω κόστους λήφθηκε υπόψη ο Προϋπολογισμός του 
Οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα η εγγραφή 
της σχετικής δαπάνης στον ΚΑ …….. 

 

Για κάθε πληρωμή η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. παραδίδει στο Δήμο Αλεξανδρούπολης 
τιμολόγια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τόπος πληρωμής ορίζονται τα 
γραφεία της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στην Κομοτηνή. 

 
Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από τον εξυπηρετούμενο ΟΤΑ του 
οριζόμενου τέλους παρεχόμενων υπηρεσιών προς τη ΔΙΑΑΜΑΘ πέραν του μηνός το 
οφειλόμενο ποσό θα παρακρατείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 
στο αρ.17 παρ.2β του Νόμου 4071/2012. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Σύμβαση ισχύει από την 01-01-2018 και ο συνολικός χρόνος υλοποίησης 
του αντικειμένου της ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως την 31-12-2018.  
 
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 τους 
συμβαλλόμενους πρόσωπα:   
1. Τον …………., ………. του Δ.Σ., ως εκπρόσωπο της Αναπτυξιακής Ανώνυμης 
Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. 
Α.Α.Ε.) με τον …………., …………., ως αναπληρωτή του. 
2. Τον …………….., Δημοτικό Σύμβουλο, ως εκπρόσωπο του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
με τον ……….., Δημοτικό Σύμβουλο, 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 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. 
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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 
ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ 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 δεν 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 
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μέρος ποινική ρήτρα 50€ για κάθε ημέρα καθυστέρησης και μέχρι κατ’ ανώτατο 
ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά το 5% 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 την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία 
Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας 

Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Α.Ε.) 
 
 
 
 
 

Για το Δήμο Αλεξανδρούπολης 
 
 
 
 
 
 
 

Χριστόδουλος Μαμσάκος 
Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Ευάγγελος Λαμπάκης  
Δήμαρχος   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Εισαγωγή 
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα μεταφέρει τα Αστικά Στερεά Απόβλητά (ΑΣΑ) του 
προς τελική διάθεση στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) 
Κομοτηνής. Προς τον σκοπό αυτό ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα μεταφέρει 
καταρχήν τα ΑΣΑ που συλλέγει μέσω του συστήματος αποκομιδής (κάδοι και 
απορριμματοφόρα ΑΣΑ Δήμου) στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 
Φερών. Στο ΣΜΑ Φερών θα γίνεται η πλήρωση των συρμών μεταφόρτωσης - 
μεταφοράς απορριμμάτων μέσω των χοανών μεταφόρτωσης. Από το ΣΜΑ Φερών με 
τη χρήση των συρμών μεταφόρτωσης – μεταφοράς τα ΑΣΑ θα οδηγούνται στο ΧΥΤΑ 
Κομοτηνής. 
Η χρήση του ΣΜΑ Φερών και των συρμών μεταφόρτωσης - μεταφοράς έχει ως 
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση καυσίμων και ανθρωποωρών (απαίτηση για οδηγό). 
Η εξοικονόμηση προκύπτει από τη δυνατότητα μεταφοράς μεγαλύτερου φορτίου εκ 
μέρους του συρμού από ότι με τη χρήση ενός κοινού απορριμματοφόρου συλλογής-
μεταφοράς (τουλάχιστον τρεις φορές). Τα λιγότερα δρομολόγια για την κάλυψη της 
διαδρομής ΣΜΑ Φερών – ΧΥΤΑ Κομοτηνής – ΣΜΑ Φερών συνεπάγονται μειωμένη 
κατανάλωση καυσίμων και λιγότερες ώρες απασχόλησης οδηγού και οχήματος. 
 
Περιγραφή 
Τα εισερχόμενα απορριμματοφόρα (Α/Φ) οχήματα ή/και οχήματα συρμών 
μεταφόρτωσης-μεταφοράς του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αφού περάσουν την πύλη 
εισόδου του ΧΥΤΑ, οδηγούνται στη ζυγιστική διάταξη (γεφυροπλάστιγγα). Ο 
χειριστής του ζυγιστηρίου εντός του φυλακίου θα εκδίδει το ζυγολόγιο με τα 
στοιχεία του οχήματος, του εξυπηρετούμενου Δήμου και τα δεδομένα της ζύγισης 
προκειμένου να γίνεται η χρέωση των αντίστοιχων Δήμων. Εν συνεχεία τα οχήματα 
μέσω της εσωτερικής οδοποιίας θα προσεγγίζουν το μέτωπο ταφής του ΧΥΤΑ όπου 
και θα αδειάζουν το περιεχόμενό τους. Περαιτέρω, για τις εσωτερικές διαδικασίες 
λειτουργίας του ΧΥΤΑ Κομοτηνής θα ακολουθείται το πλαίσιο λειτουργίας και 
ασφάλειας που αναφέρεται αναλυτικά στο τεύχος του οδηγού με τίτλο «Οδηγός 
Εσωτερικού Ελέγχου Λειτουργίας και Ασφάλειας Χώρων Υγειονομικής Ταφής 
Απορριμμάτων» έκδοση ΕΠΠΕΡΑΑ 2014. Στον ανωτέρω οδηγό, τον οποίο έλαβε 
υπόψη του ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, δίδονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά 
με: 

1. τη Διαχείριση του ΧΥΤΑ 
1.1 Διαχείριση προσωπικού λειτουργίας 
1.2 Διαχείριση χρηστών-πελατών ΧΥΤΑ 
1.3 Καθηκοντολόγιο 

2. τις Διαδικασίες Λειτουργίας του 
2.1 Έλεγχος εισόδου 
2.2 Πλήρωση ΧΥΤΑ 
2.3 Ημερήσια λειτουργία (εσωτερική κυκλοφορία, εργασίες ταφής, ασφάλεια 

και υγιεινή) 
2.4 Φύλλα οδηγιών (συντήρηση εξοπλισμού, περιορισμός εκπομπών σκόνης, 

διαχείριση ομβρίων, περιορισμός διασποράς μικροαπορριμμάτων, 
λειτουργία κινητού εξοπλισμού λειτουργίας ΧΥΤΑ, έλεγχος παθογόνων, 
διαμορφώσεις εδάφους, έλεγχος διάβρωσης) 

2.5 Οδηγίες συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού Μονάδας Επεξεργασίας 
Στραγγισμάτων 

2.6 Συντήρηση και έλεγχος συστήματος διαχείρισης βιοαερίου 
3. τον Έλεγχο και Παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
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3.1 Καθιζήσεις 
3.2 Στραγγίσματα, υπόγεια και επιφανειακά νερά 
3.3 Βιοαέριο 
3.4 Μετεωρολογικά δεδομένα 
3.5 Καταγραφή εισερχομένων απορριμματικών φορτίων 
3.6 Εσωτερικός έλεγχος 

4. την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης 
 
Ποσότητες αποβλήτων ΑΣΑ 
Για το έτος 2018 η εκτιμώμενη ποσότητα ΑΣΑ του Δήμου Αλεξανδρούπολης είναι 
23.760 τόνοι/έτος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 123-1/30-08-2017 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. 
 
Θέση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) 
Ο ΧΥΤΑ Κομοτηνής βρίσκεται στην αγροτική περιοχή αγροκτήματος Στυλαρίου - 
Γρατινής, του Δήμου Κομοτηνής της ΠΕ Ροδόπης. 
 
Στοιχεία ΧΥΤΑ Κομοτηνής 
Ο ΧΥΤΑ Κομοτηνής περιλαμβάνει τις τεχνικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που για 
την Α’ Φάση παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1 Φυλάκιο εισόδου ΧΥΤΑ 1 
2 Κτίριο διοίκησης γραφεία - αποδυτήρια 1 
3 Κτίριο συνεργείου – αποθήκης καυσίμων 1 
4 Γεφυροπλάστιγγα 1 
5 Περίφραξη 1 
6 Εσωτερικό οδικό δίκτυο 1 

7 
Τσιμεντένιο κανάλι συλλογής ομβρίων περιμετρικά του 
απορριμματικού όγκου 800 μέτρων 

1 

8 
Φρεάτιο συλλογής ομβρίων δεξιά της εσωτερικής οδοποιίας 600 
μέτρων έως το βιολογικό 

1 

9 Σύστημα μόνωσης πυθμένα και πρανών κυττάρων ΧΥΤΑ 1 
10 Δίκτυο αποστράγγισης στραγγισμάτων 1 
11 Γεωτρήσεις απαγωγής βιοαερίου 12 
12 Τσιμεντένια δεξαμενή νερού 15m3 1 

13 
Γεώτρηση συμπεριλαμβανομένου της αντλίας στο 
χώρο της δεξαμενής 

1 

14 
Γεώτρηση κατάντη του ΧΥΤΑ 
συμπεριλαμβανομένου της αντλίας εκτός 
περίφραξης Βορειοανατολικά. 

1 

15 
Ανοιχτή δεξαμενή συλλογής στραγγισμάτων (lagoon) 20mX20m 
βάθος έως 3 μέτρα 

1 

   
 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1 Συμπιεστής απορριμμάτων TANA 27F 1 
2 Προωθητής γαιών LIEBHERR PR732 BM 1 
3 Φορτωτής Εκσκαφέας JCB-3CX-1984 1 
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4 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος  
5 Αντλίες επανακυκλοφορίας στραγγισμάτων βαρέως τύπου 2 
6 Αντλίες καταργούμενων γεωτρήσεων ελέγχου υπόγειων υδάτων 2 
7 Φυσητήρας αερισμού στραγγισμάτων 1 
 
Στη Β’ Φάση (ολοκλήρωση επέκτασης του ΧΥΤΑ Κομοτηνής) προβλέπεται η 
κατασκευή τριών νέων κυττάρων υγειονομικής ταφής σύμμεικτων απορριμμάτων 
συνολικής χωρητικότητας 407.000m3. Με την κατασκευή της επέκτασης 
προβλέπεται επιπλέον μηχανολογικός εξοπλισμός όπως ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 
110 KVA, εξοπλισμός περιβαλλοντικής παρακολούθησης, εξοπλισμός και 
εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού ο οποίος θα περιέλθει στο φορέα 
λειτουργίας μετά από διοικητική παραλαβή του έργου για χρήση. 
 
Στοιχεία ΣΜΑ Φερών 
Ο ΣΜΑ Φερών περιλαμβάνει τις τεχνικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που αφορά: 

 Φυλάκιο εισόδου – Ζυγιστική διάταξη (Γεφυροπλάστιγγα) 
 Ανισόπεδο Επίπεδο 
 Ράμπα Πρόσβασης Απορριμματοφόρων 
 Χοάνες φόρτωσης 
 Περίφραξη 
 Ασφαλτοστρωμένο εσωτερικό οδικό δίκτυο 
 Ηλεκτροφωτισμό 
 Σηπτική (στεγανή) δεξαμενή 
 Πυροσβεστικό σταθμό 
 Διάταξη αντικεραυνικής προστασίας. 

 
Περιγραφή λειτουργίας του ΣΜΑ 
Τα εισερχόμενα απορριμματοφόρα (Α/Φ), αφού περάσουν την πύλη εισόδου, 
οδηγούνται στη ζυγιστική διάταξη, η οποία αποτελείται από μία γεφυροπλάστιγγα 
ζυγιστικής ικανότητας τουλάχιστον 70 τόνων. Ο χειριστής του ζυγιστηρίου εντός 
του φυλακίου θα εκδίδει το ζυγολόγιο με τα στοιχεία του Α/Φ, του 
εξυπηρετούμενου Δήμου και τα δεδομένα της ζύγισης. Εν συνεχεία τα 
απορριμματοφόρα μέσω της εσωτερικής οδοποιίας θα προσεγγίζουν στην πλατεία 
ελιγμών του χώρου εκφόρτωσης (ανώτερο επίπεδο). Εκεί με κατάλληλους ελιγμούς 
θα προσεγγίζουν με την όπισθεν μία εκ των δύο θέσεων εκφόρτωσης. Αφού 
ακινητοποιηθεί έκαστο απορριμματοφόρο εκκινεί η διαδικασία της εκκένωσης των 
απορριμματοφόρων μέσω χοανών στα κατάντη ειδικά ημιρυμουλκούμενα οχήματα 
(συρμοί) όπου λαμβάνει χώρα η συμπίεση των αποβλήτων. Μετά την εκκένωση τα 
απορριμματοφόρα εξέρχονται από το ΣΜΑ μέσω της εσωτερικής οδοποιίας αφού 
διέλθουν από τη ζυγιστική διάταξη και ληφθεί εκ νέου ζύγιση του Α/Φ κενού 
φορτίου. 

 
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα είναι υπεύθυνος: 

1. για τη μεταφορά των ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής μέσω απορριμματοφόρων 
οχημάτων που θα διατεθούν από τη ΔΙΑΑΜΑΘ. 

2. για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Κομοτηνής από τους 
οδηγούς των απορριμματοφόρων οχημάτων. 

3. για τη συνεργασία των οδηγών των απορριμματοφόρων οχημάτων με τη 
ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ (έκδοση, υπογραφή ζυγολογίων, κλπ) και τον λειτουργό του 
ΧΥΤΑ κατά τη διάθεση των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής.  

4. για την καλή λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του κινητού εξοπλισμού 
της ΔΙΑΑΜΑΘ.  
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5. για την παροχή έμπειρου προσωπικού (οδηγοί, εργάτες) και την προμήθεια 
υλικών όπου απαιτούνται. 

6. για την καλή λειτουργία και συντήρηση του ΣΜΑ Φερών και την διάθεση του 
απαραίτητου προσωπικού (εργάτες, φύλακες) για την λειτουργία του. 

7. για τη φύλαξη και ασφάλεια της εγκατάστασης του ΣΜΑ Φερών που 
βρίσκεται στα διοικητικά του όρια και τη φύλαξη και ασφάλεια του κινητού 
εξοπλισμού. 

 
Αναλυτικά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αναλαμβάνει:  
 τη λειτουργία και συντήρηση του κινητού εξοπλισμού 

 την κάλυψη των εξόδων κίνησης - πετρέλαια, αναλώσιμα και άλλα τέλη 
(π.χ. ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας, κλπ), 

 την κάλυψη τακτικών και έκτακτων συντηρήσεων, 
 την κάλυψη οδηγού/-ών, 
 την κάλυψη βλαβών και πλύσιμο κινητού εξοπλισμού, 
 την ασφάλεια και φύλαξη. 

 τη λειτουργία και συντήρηση του ΣΜΑ 
 τη διάθεση επαρκούς προσωπικού για τη λειτουργία του ΣΜΑ, 
 την κάλυψη αναγκών σε ηλεκτρισμό, νερό, τηλεπικοινωνίας και 

αδειάσματος σηπτικών δεξαμενών, 
 την κάλυψη λειτουργικών αναλωσίμων (αντιπηκτικά, γεφυροπλάστιγγες 

κλπ) κατά τη διάθεση των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής, 
 την κάλυψη βλαβών, τακτικών και έκτακτων συντηρήσεων, 
 τη λειτουργία συγκροτήματος πυρόσβεσης και κάλυψη της ασφάλειας 

πυρός, 
 την τήρηση βιβλίων κίνησης συρμών και απορριμματοφόρων και έκδοση των 

αντίστοιχων παραστατικών κίνησης, 
 τον ορισμό υπεύθυνου λειτουργίας (εργ. ατυχήματα και πυρκαγιά), 
 την ασφάλεια και φύλαξη, 
 την καταγραφή ποσοτήτων ΑΣΑ που θα διαχειρίζεται ο ΣΜΑ. 

 
Η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας 
του ΣΜΑ Φερών και τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των συρμών μεταφόρτωσης - 
μεταφοράς. Πιο συγκεκριμένα καθίσταται υπεύθυνη για τα κάτωθι: 

 περιοδικό και επιτόπου έλεγχο της ορθής λειτουργίας του ΣΜΑ, ιδίως για 
την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων των εγκαταστάσεων. 

 έλεγχο των παραστατικών κίνησης των απορριμματοφόρων οχημάτων και 
των συρμών μεταφόρτωσης – μεταφοράς και διατήρηση σχετικού αρχείου.  

 έλεγχο της καταγραφής των ποσοτήτων  ΑΣΑ που θα διαχειρίζεται ο ΣΜΑ. 
 
Η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ θα είναι υπεύθυνη επιπλέον για: 

1. την ορθή λειτουργία του ΧΥΤΑ Κομοτηνής. 
2. την υποδοχή των απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης στον ΧΥΤΑ Κομοτηνής. 
3. την έκδοση των κατάλληλων στοιχείων καταγραφής των 

απορριμματοφόρων οχημάτων (ζυγολογίων). 
4. την τήρηση αρχείου καταγραφής των ποσοτήτων ΑΣΑ του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης που εισέρχονται στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής. 
5. την είσπραξη των αναγκαίων πόρων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

πληρωμής. 
 
Στοιχεία κινητού εξοπλισμού 
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Ο κινητός εξοπλισμός που θα διαθέσει η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, παρουσιάζεται στη 
συνέχεια: 

 
1) Ένα (1) ρυμουλκό συρμών μεταφοράς-συμπίεσης απορριμμάτων (τράκτορας) 
και ένα (1) ημιρυμουλκούμενο συρμό μεταφοράς-συμπίεσης απορριμμάτων 
(πρέσα). 
 
Το όχημα του συρμού έχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

α/α Αριθμ. 
Κυκλοφορίας 

Αριθμ. Πλαισίου 
Τράκτορα 

Αριθμ. Πλαισίου 
Ημιρυμουλκούμενου 

1 ΚΥ 8722 YV2JSG0B88A678242 XF9HAS60A90J63009 
 
Ο παραπάνω αναφερόμενος συρμός αποτελείται από: 

Α) Ρυμουλκό (TRACTOR) που διαθέτει πλάκα επικαθήσεως για τη σύνδεση και 
ρυμούλκηση του ημιρυμουλκούμενου απορριμματοφόρου, σουηδικής κατασκευής 
2007 του οίκου “VOLVO TRUCK CORPORATION” τύπου FM44T, με κίνηση στους 
δύο άξονες, ΑΒS, τεχνολογίας καυσαερίων  EURΟ 4. 
B) Ημιρυμουλκούμενο όχημα μεταφόρτωσης – συμπίεσης απορριμμάτων ελληνικής 
κατασκευής 2008 του οίκου “Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.” τύπου HAS-46. 
Στον κάθε συρμό υπάρχει πλήρες σετ συνήθων εργαλείων, 2 τάκοι, 1 κοτσαδούρα, 
1 υδραυλικός γρύλος, 1 ταχογράφος, 1 σταυρός, 1 χειριστήριο πρέσας με καλώδιο, 
δύο (2) τρίγωνα, σειρά εγχειριδίων, 1 εφεδρικός τροχός του τράκτορα και 1 
εφεδρικός τροχός του ημιρυμουλκούμενου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
Ανάλυση κόστους Δήμου Αλεξανδρούπολης για την παρούσα Προγραμματική 
Σύμβαση.  
 
Το κόστος που καλείται να καταβάλει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για την υλοποίηση 
της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προκύπτει ως ακολούθως: 
 

 (Α’ Κατηγορία Κόστους) Κόστος χρήσης υποδομών ΧΥΤΑ - Τέλος 
Διαχείρισης  

 
Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 123-1/30-08-2017 Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, από 01/01/2018 εφαρμόζεται ενιαίο τέλος 
διαχείρισης για τα αστικά στερεά απόβλητα στους τρεις ΧΥΤΑ της Περιφέρειας το 
οποίο καθορίστηκε ως εξής:  
 Για τους ΟΤΑ: 25,00€/tn 
 Για τους ΟΤΑ που φιλοξενούν εντός των διοικητικών τους ορίων ΧΥΤΑ: 
μειωμένο ενιαίο τέλος διαχείρισης: 17,00 €/tn 
 Για τα λοιπά ΝΠΔΔ: 28,00€/tn 
 Για τους Ιδιώτες: 35,00€/tn 

 
Με βάση το προσδιορισθέν τέλος χρήσης και με βάση την εκτίμηση των 
παραγόμενων αποβλήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης προκύπτουν τα εξής ποσά 
ως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

 
 (Β’ Κατηγορία Κόστους) Κόστος χρήσης υποδομών του Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ). 
 
Το κόστος χρήσης υποδομών του ΟΣΔΑ εκτιμάται με βάση το κόστος 
αντικατάστασης του κινητού εξοπλισμού (ένας συρμός μεταφόρτωσης 
απορριμμάτων) το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 8.068,68€  (=6.507,00€ + 
1.561,68€ (24%ΦΠΑ)) για τη διάρκεια ενός έτους της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης. 
 
Το ανωτέρω κόστος προκύπτει ως εξής: 

ΟΤΑ 
Εκτιμώμενη 

Ποσότητα ΑΣΑ 
(tn/έτος) 

Τέλος 
Διαχείρισης  

(€/tn)   

Ποσό από ΟΤΑ 
προς ΔΙΑΑΜΑΘ 

(€/έτος) 
ΦΠΑ 24% 

Σύνολα 
(€/έτος) 

Δ. 
Αλεξανδρούπολ
ης 

23.760 25 594.000,00 € 142.560,00€ 736.560,00€ 
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Η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ θα επωμιστεί το κόστος της αντικατάστασης του κινητού 
εξοπλισμού, κατά το τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής του. Ο ωφέλιμος χρόνος 
ζωής του κινητού και μηχανολογικού εξοπλισμού (Η/Μ) εκτιμάται σε οκτώ (8) έτη. 
Προκειμένου να υπολογιστεί το κόστος αντικατάστασης χρησιμοποιήθηκε η αύξουσα 
μέθοδος υπολογισμού του ετήσιου κόστους. Ο κινητός εξοπλισμός με ωφέλιμο 
χρόνο ζωής 8 χρόνια (Η/Μ 8) που προμηθεύτηκε στα πλαίσια του έργου ΟΣΔΑ σε 
επίπεδο ΠΑΜΘ (έργο Ταμείου Συνοχής) παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα ανά 
είδος, ποσότητα και συνολικό κόστος. 

Πίνακας: Κινητός Εξοπλισμός 

Είδος  Ποσότητα Κόστος 
Ανατρεπόμενο Φορτηγό 1 58.905,00 € 
Συμπιεστής Απορριμμάτων 1 353.430,00 € 
Ερπυστριοφόρος Φορτωτής 1 197.049,00 € 
Τράκτορες - Ημιρυμουλκούμενα  (ΗookLift) 6 1.306.620,00 € 
Συρμοί Μεταφόρτωσης- Μεταφοράς (τράκτορας) 32 6.793.472,00 € 
Οχήματα Συλλογής Μεταφοράς 15 837.165,00 € 
Ελαστιχοφόροι Φορτωτές 2 118.357,00 € 
Απορριμματοδέκτες (Container) 20 130.900,00 € 
Κάδοι 1000 92.522,00 € 

 
Εκτιμήθηκε ποσοστό πληθωρισμού για 4 έτη, 3% , 3,2% και 3,8% όπως φαίνεται στον 
πίνακα. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 
HM(8) 32 συρμοί 
μεταφόρτωσης - 

μεταφοράς 6.793.472 €  6.997.276 € 7.221.189 € 7.495.594 € 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του συνολικού κόστους 
αντικατάστασης. Παρουσιάζονται τα επενδυτικά κόστη και στη συνέχεια 
επιμερίζονται στα έτη με βάση την αύξουσα μέθοδο. 

 Έτος 

Κόστος αντικατάστασης για 32 συρμούς 
μεταφόρτωσης-μεταφοράς ανά έτος 

Κόστος αντικατάστασης για 1 συρμό 
μεταφόρτωσης-μεταφοράς ανά έτος 

ΑΥΞΟΥΣΑ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΦΘΙΝΟΥΣΑ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΑΥΞΟΥΣΑ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΦΘΙΝΟΥΣΑ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 

Η/Μ (8) Η/Μ (8) Η/Μ (8) Η/Μ (8) Η/Μ (8) Η/Μ (8) 
 7.495.594 7.495.594 7.495.594       

1ο έτος 208.211 1.665.688 936.949 6.507 52.053 29.280 
2ο έτος 416.422 1.457.477 936.949 13.013 45.546 29.280 
3ο έτος 624.633 1.249.266 936.949 19.520 39.040 29.280 
4ο έτος  832.844 1.041.055 936.949 26.026 32.533 29.280 
5ο έτος 1.041.055 832.844 936.949 32.533 26.026 29.280 
6ο έτος 1.249.266 624.633 936.949 39.040 19.520 29.280 
7ο έτος  1.457.477 416.422 936.949 45.546 13.013 29.280 
8ο έτος 1.665.688 208.211 936.949 52.053 6.507 29.280 
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Με βάση το προσδιορισθέν τέλος χρήσης υποδομών (κόστος αντικατάστασης 
εξοπλισμού) προκύπτουν τα εξής ποσά ως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:  

Β’ Κατηγορία Κόστους Κόστος (€/έτος) ΦΠΑ 24% (€/έτος) 
Κόστος Δήμου προς ΔΙΑΑΜΑΘ 

ΑΑΕ (€/έτος) 
Κόστος χρήσης 

εξοπλισμού ΟΣΔΑ 
6.507,00 1.561,68 8.068,68 

 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
Το τελικό ποσό της σύμβασης αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Α’ Κατηγορία 
Κόστους 

Κόστος (€/έτος) ΦΠΑ 24% (€/έτος) 
Κόστος Δήμου προς ΔΙΑΑΜΑΘ 

ΑΑΕ (€/έτος) 

Κόστος διάθεσης ΧΥΤΑ 594.000,00 € 142.560,00€ 736.560,00€ 

    

Β’ Κατηγορία Κόστους Κόστος (€/έτος) ΦΠΑ 24% (€/έτος) 
Κόστος Δήμου προς ΔΙΑΑΜΑΘ 

ΑΑΕ (€/έτος) 
Κόστος χρήσης 

εξοπλισμού ΟΣΔΑ 
6.507,00 1.561,68 8.068,68 

    

Γενικά Σύνολα 600.507,00 144.121,68 744.628,68 

Δεδομένου ότι η ετήσια ποσότητα διαχειριζόμενων απορριμμάτων ανερχόμενη σε 
23.760tn επιμερίζεται μηνιαίως σε 1.980tn, που αντιστοιχεί σε συνολικό ποσό 
49.500,00€ (1.980 x 25€/tn) πλέον ΦΠΑ 24% 11.880,00€, το συνολικό μηνιαίο 
κόστος διαχείρισης ανέρχεται σε 61.380,00€.    
 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
Η καταβολή του συνολικού κόστους, με κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό που θα 
υποδειχθεί, συμφωνείται να γίνει τμηματικά ανά μήνα ως εξής: 1)  η πρώτη δόση 
θα καταβληθεί στη λήξη του πρώτου μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης με την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού από τη ΔΙΑΑΜΑΘ, και 
ορίζεται στο ποσό των 62.052,39€, 2) η δεύτερη δόση θα καταβληθεί στη λήξη του 
δεύτερου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και ορίζεται στο ποσό των 
62.052,39€, 3) η τρίτη δόση θα καταβληθεί στη λήξη του τρίτου μήνα από την 
υπογραφή της σύμβασης και ορίζεται στο ποσό των 62.052,39€, 4) η  τέταρτη 
δόση θα καταβληθεί στη λήξη του τέταρτου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης 
και ορίζεται στο ποσό των 62.052,39€, 5) η πέμπτη δόση θα καταβληθεί στη λήξη 
του πέμπτου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και ορίζεται στο ποσό των 
62.052,39€, 6) η έκτη δόση θα καταβληθεί στη λήξη του έκτου μήνα από την 
υπογραφή της σύμβασης και ορίζεται στο ποσό των 62.052,39€, 7) η έβδομη δόση 
θα καταβληθεί στη λήξη του έβδομου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και 
ορίζεται στο ποσό των 62.052,39€, 8) η όγδοη δόση θα καταβληθεί στη λήξη του 
όγδοου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και ορίζεται στο ποσό των 
62.052,39€, 9) η ένατη δόση θα καταβληθεί στη λήξη του ένατου μήνα από την 
υπογραφή της σύμβασης και ορίζεται στο ποσό των 62.052,39€, 10) η δέκατη δόση 
θα καταβληθεί στη λήξη του δέκατου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και 
ορίζεται στο ποσό των 62.052,39€, 11) η ενδέκατη δόση θα καταβληθεί στη λήξη 
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του ενδέκατου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και ορίζεται στο ποσό των 
62.052,39€, 12) η δωδέκατη δόση θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και 
παράδοση του έργου του αντικειμένου της παρούσης συμβάσεως στον οριζόμενο 
χρόνο λήξης της σύμβασης και ορίζεται στο ποσό των 62.052,39€. 

(Α’ Κατηγορία Κόστους) Κόστος 
χρήσης υποδομών ΧΥΤΑ - Τέλος 
Διαχείρισης 

Συνολικό κόστος Ποσό μηνιαίας πληρωμής 

 
736.560,00€ 61.380,00€ 

 (Β’ Κατηγορία Κόστους) Κόστος 
χρήσης υποδομών του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) 

Συνολικό κόστος Ποσό μηνιαίας πληρωμής 

Καταβολή προς ΔΙΑΑΜΑΘ  
8.068,68 € 672,39€ 

 

Για την κάλυψη του ανωτέρω κόστους λήφθηκε υπόψη ο Προϋπολογισμός του 
Οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα η εγγραφή 
της σχετικής δαπάνης στον ΚΑ ……. 
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