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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  29/11/2019  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 21/29-11-2019    Αριθ. Απόφασης: 934/2019 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 29η Νοεμβρίου του  2019  ημέρα  Παρασκευή       
και ώρα 18.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/64003/25.11.2019 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των 67 του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ Α’ 87/2010), 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 
Α΄133/2018) και  95  του Ν.3463/2006. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  25.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

   
2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 26.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
3. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 28. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 29.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος 30.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 31.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  32.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

33.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 34.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 35.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 38.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 39.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»  
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16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 40.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Γραμματέας Δ.Σ. 

17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 41.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 42.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

19.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

43.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

 44.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

   
   
20.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

21.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
23.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

24.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 4.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(δικ/νος) 

2. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (δικ/νος) 
5.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(δικ/νος) 

3. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(δικ/νος) 
 

 
Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση είναι: 
1. Γενική  Γραμματέας  Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαϊδου. 
2. Πρόεδρος Συμβουλίου Γενναδίου κ. Ακκούρης  Σταύρος. 
 
Μετά την διαπίστωση απαρτίας, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  τέσσερις  (44), ο 
Πρόεδρος κ.Μιχαήλ Σοκορέλος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην 
οποία κλήθηκε νόμιμα ο Δήμαρχος κ.Αντώνης Καμπουράκης. Λόγω 
απουσίας του κ.Δημάρχου, τον αναπληροί   ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος 
Τριάντος, νόμιμα αναπληρωτής Δημάρχου. 
 
 

Θ Ε Μ Α  εκτός Η/Δ:  Έγκριση  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
του Δήμου Ρόδου και του Δήμου Κάσου για την υγειονομική ταφή 
των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Κάσου στο ΧΥΤΑ 
Νότιας Ρόδου. 
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Η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαϊδου, 
εισηγούμενη   θέτει υπόψιν του Σώματος  την Προγραμματική Σύμβαση 
μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Δήμου Κάσου, η οποία αναλυτικά έχει ως 
ακολούθως: 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Ν. ΡΟΔΟΥ 

 

Στη Ρόδο, σήμερα, 29/11/2019, ημέρα Παρασκευή, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι: 

1. Ο Δήμος Ρόδου, ο οποίος εδρεύει στη Ρόδο, με ΑΦΜ 997561152, Δ.Ο.Υ. Ρόδου, 

και εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κο Αντώνη Καμπουράκη, και σύμφωνα με 

την με την υπ’ αρ. 934/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου. 

2. Ο Δήμος Κάσου, ο οποίος εδρεύει στη Νήσο Κάσου, με ΑΦΜ 099686080, Δ.Ο.Υ. 

ΡΟΔΟΥ και εκπροσωπείται από το Δήμαρχο κο Μιχαήλ Ερωτόκριτος, και σύμφωνα 

με την υπ’ αρ. 122/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κάσου. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1 περ. 25, 95 παρ. 1 περ. α΄ και 100 του 

Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87/ Ά /7-06-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/ Α ’/8-6-2006)“ 

Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ”. 

3. Το Ν. 3463/2006, το αρ. 30 του ν. 3536/2006, τα αρ. 13-17 Ν. 4071/2012, 

4. Την ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ Β’ 1909/2003) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», 

5. Την με αρ 753/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου περί επιβολής τέλους 

υγειονομικής ταφής στο ΧΥΤΑ. 

6. Την μελέτη κατασκευής του ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η 

μεταφορά των απορριμμάτων της Ν. Κάσου σ’ αυτόν. 

7. Την με αρ. 934/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου, με την οποία 

εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

8. Την με αρ. 122/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κάσου, με την οποία 

εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, 

 

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 

1.Περιεχόμενα της σύμβασης 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που 

θα ισχύσουν για την υλοποίησή της και συγκεκριμένα: 
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Άρθρο 1: Προοίμιο και Περιεχόμενα της Σύμβασης 

Άρθρο 2: Αντικείμενο της Σύμβασης, 

Άρθρο 3: Σκοπός των παρεχόμενων υπηρεσιών 

Άρθρο 4: Τέλος- Προϋπολογισμός της Σύμβασης 

Άρθρο 5: Χρονική διάρκεια 

Άρθρο 6: Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών 

Άρθρο7: Πόροι χρηματοδότησης των υπηρεσιών της Σύμβασης-Οικονομική 

διαχείριση 

Άρθρο 8: Καθυστερήσεις μη καταβολής οφειλομένου ποσού 

Άρθρο 9: Βεβαίωση καλής εκτέλεσης και παρακολούθηση των εργασιών της 

σύμβασης 

Άρθρο 10: Αντισυμβατική συμπεριφορά- συνέπειες 

Άρθρο 11: Επίλυση διαφορών 

Άρθρο 12: Ισχύουσες διατάξεις στην εκτέλεση της σύμβασης 

Άρθρο 13: Τελικές διατάξεις 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Προοίμιο 

Οι Δημοτικές Αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, 

σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την 

προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της 

ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Στις αρμοδιότητες των Δήμων στο τομέα 

του περιβάλλοντος κυρίαρχη θέση έχει η συλλογή η μεταφορά και η διαχείριση 

των αποβλήτων, της εδαφικής τους περιφέρειας. 

Περαιτέρω, με το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ενισχύθηκε η 

αρμοδιότητα των 

Δήμων (οτα α΄ βαθμού) ως προς τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων καθόσον 

ρητώς απονεμήθηκε σε αυτούς, από 1.1.2011 (άρθρα 94 παρ. 1 περ. 25 και 95 

παρ. 1 περ. α΄του ίδιου νόμου), η αρμοδιότητα της προσωρινής αποθήκευσης, 

μεταφόρτωσης, 

επεξεργασίας, ανακύκλωσης, αξιοποίησης και διάθεσης αυτών, δραστηριότητες οι 

οποίες πραγματοποιούνται, κατά τις νέες διατάξεις, σύμφωνα με τον αντίστοιχο 

σχεδιασμό που πραγματοποιεί η Περιφέρεια (οτα β΄ βαθμού), η οποία εγκρίνει και 

ελέγχει την πορεία υλοποίησης του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των 

αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) (άρθρο 186 παρ. ΙΙ τομέας στ΄ περ. 29 του ίδιου νόμου, 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 παρ. 7 του ν. 4042/2012, Α΄ 24). Κατόπιν 

των ανωτέρω, από 1.1.2011, η διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο 

προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν 

γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής 
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μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφισταμένων 

χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.) ανάγεται πλέον σε «τοπική υπόθεση» και συνιστά 

αρμοδιότητα των Δήμων, η οποία ασκείται από αυτούς, σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας (άρθρο 75 παρ. I του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 

3463/2006 – Φ.Ε.Κ. Α΄ 114 - Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων), ως «οιονεί 

συντρέχουσα» με την αρμοδιότητα των Φo.Δ.Σ.Α., εφόσον οι τελευταίοι δεν την 

ασκούν καθόλου ή δεν την ασκούν επαρκώς, ενώ στις αρμοδιότητες της 

Περιφέρειας ως Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού παραμένει ο περιφερειακός σχεδιασμός της 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Συνεπώς, οι προβλεπόμενες στο άρθρο 94 παρ. 

1 περ. 25 του ν.3852/2010 αρμοδιότητες των Δήμων σχετικά με τη διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων ασκούνται, μόνον εφόσον δεν έχουν συσταθεί οι 

προβλεπόμενοι Φο.Δ.Σ.Α. ή παρά τη σύστασή τους δεν έχουν οργανωθεί πλήρως 

ή λειτουργούν ανεπαρκώς θέτοντας σε κίνδυνο το αγαθό της υγείας των πολιτών. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο οικείος Δήμος αναλαμβάνει τις οικείες δραστηριότητες, 

στο βαθμό που η άσκησή τους εμπίπτει στο πεδίο της χωρικής του αρμοδιότητας 

και άρα στις «τοπικές υποθέσεις» για τις οποίες έχει κατά το Σύνταγμα και το νόμο 

τεκμήριο αρμοδιότητας με κριτήριο την εγγύτητα της δημοτικής αρχής προς τα 

προβλήματα που αναφύονται και την υποχρέωσή της να μεριμνά για την 

ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι: 

Α) δεν υφίσταται κανένας άλλος νόμιμος τρόπος διαχείρισης των αστικών 

αποβλήτων του δεύτερου συμβαλλόμενου Δήμου Κάσου, πέραν της διαχείρισής 

τους σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), προκειμένου να 

διασφαλισθεί η προστασία 

του περιβάλλοντος. 

Β) δεν έχει οργανωθεί πλήρως ο συσταθείς ΦΟΔΣΑ 

Γ) ο πλησιέστερος διαθέσιμος ΧΥΤΑ είναι αυτός του Δήμου Ρόδου, την ευθύνη 

λειτουργίας του οποίου έχει ο πρώτος συμβαλλόμενος Δήμος Ρόδου. 

Δ) ο συνολικός όγκος των απορριμμάτων του Δήμου Κάσου, προεκτιμώμενος σε 

μέγιστο 300,00 τόνους ετησίως, δεν δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία του 

ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου, 

Ε) Ο σχεδιασμός και η μελέτη κατασκευής του ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου περιλαμβάνουν τα 

ΑΣΑ της Ν. Κάσου, 

 

συνάπτεται η παρούσα προγραμματική Σύμβαση 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προγραμματική δέσμευση των 

συμβαλλομένων μερών σχετικά με την υλοποίηση από το Δήμο Ρόδου, της 
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υπηρεσίας της υγειονομικής ταφής των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου 

Κάσου στο ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Σκοπός της σύμβασης είναι η ορθολογική οργάνωση και η ολοκληρωμένη 

διαχείριση των αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου Κάσου, με τη 

διαδικασία της υγειονομικής ταφής στο ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου, λαμβάνοντας υπόψη το 

οικονομικό και κοινωνικό κόστος, με στόχο τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών 

για την υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον, την προστασία τους, και με 

αναμενόμενο αποτέλεσμα την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΕΛΟΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Το τέλος εναπόθεσης για κάθε εισερχόμενη ποσότητα αστικών αποβλήτων του 

Δήμου Κάσου στο ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου ορίζεται σε 25,00 ευρώ/τόνο πλέον του 

ΦΠΑ. Στο οριζόμενο τέλος περιλαμβάνεται και όλες οι κατά νόμο κρατήσεις. 

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης προσδιορίζεται σε 7.500,00 ευρώ ανά έτος, 

σύμφωνα με το προεκτιμώμενο σε μέγιστο 300,00 τόνους ετησίως, του Δήμου  

Κάσου που θα εναποτεθούν στο ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου. Το ποσό αυτό βαρύνει στο 

σύνολό του τον Δήμο Κάσου που αναλαμβάνει την ευθύνη εγγραφής σχετικού 

κονδυλίου στον προϋπολογισμό του.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η χρονική διάρκεια της παρούσας ορίζεται σε τρία (3) έτη. Αρχίζει με την 

υπογραφή της παρούσας και λήγει την  28/11/2022. Σε περίπτωση που η τελική 

εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων της Κάσου δεν έχει τεθεί ακόμη σε 

λειτουργία, οι συμβαλλόμενοι φορείς υποχρεωτικά θα προχωρήσουν σε διαδικασία 

ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης έναν (1) μήνα πριν τη λήξη της και για 

χρονικό διάστημα 3 ετών. 

  
 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

6.1. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα του Δήμου Ρόδου: 

Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει: 
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6.1.1. Ως αρμόδιος για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου να παρέχει τις υπηρεσίες 

και να διαθέτει τον εν γένει εξοπλισμό καθώς και κάθε εμπλεκόμενο ανθρώπινο 

δυναμικό προς επίτευξη των σκοπών της παρούσας βάσει των ανωτέρω. 

6.1.2. Να φροντίσει για την διαρκή ενημέρωση των δημοτών. 

6.1.3. Να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισμό για την τελική διάθεση 

των οικιακών στερεών αποβλήτων του Δήμου Κάσου. 

6.1.4. Να μεριμνά για την έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεών της έναντι της 

παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

6.1.5. Να υποστηρίζει και να εποπτεύει την δραστηριότητά της στον τομέα, για 

την χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, φροντίζοντας να είναι αποτελεσματική 

και να ανταποκρίνεται πλήρως και έγκαιρα στους ελέγχους που απαιτούνται. 

6.1.6. Να συνεργάζεται τακτικά και εκτάκτως – όταν απαιτείται – με το Δήμο 

Κάσου για κάθε ζήτημα που ανακύπτει και αφορά στην εύρυθμη και 

αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών που αναλαμβάνονται με την παρούσα. 

 

6.2. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα του Δήμου Κάσου 

Ο Δήμος Κάσου αναλαμβάνει: 

6.2.1. Να διευκολύνει με κάθε νόμιμο τρόπο την εφαρμογή των υπηρεσιών που 

περιγράφονται στην παρούσα. Προς τον σκοπό αυτό υποχρεούται να διαθέσει 

κάθε στοιχείο που θα βοηθούσε το έργο του Δήμου Ρόδου, να διευκολύνει με τις 

υπηρεσίες του την δραστηριότητά του και να συνεισφέρει καθοδηγητικά στην 

λειτουργία της. 

6.2.2. Να συνεργάζεται τακτικά και εκτάκτως – όταν απαιτείται – με το Δήμο 

Ρόδου για κάθε ζήτημα που ανακύπτει και αφορά στην εύρυθμη και 

αποτελεσματική λειτουργία των δράσεων που αναλαμβάνονται με την παρούσα. 

6.2.3. Να υποστηρίξει οικονομικά την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, 

καταβάλλοντας έγκαιρα στο Δήμο Ρόδου τις χρηματοδοτήσεις του άρθρου 7 της 

παρούσας. 

6.2.4. Να λαμβάνει γνώση και να του παρέχεται κάθε απαραίτητη πληροφορία για 

την πορεία των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας. 

6.2.5 Να λαμβάνει γνώση του κανονισμού λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου τον 

οποίο και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

6.2.6 Να ενημερώνει τους πολίτες για την εκτέλεση των υπηρεσιών, που 

αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας. 

6.2.7 Να ορίσει υπαλλήλους για την παρακολούθηση υλοποίησης του 

αντικειμένου της σύμβασης. 

6.2.8 Να συμμορφώνεται με κάθε υπόδειξη του πρώτου συμβαλλομένου ιδιαίτερα 

με το είδος των αποβλήτων που θα μεταφέρει με δική του ευθύνη και κόστος 

στο ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου τα οποία ρητά ορίζεται ότι θα είναι αποκλειστικά αστικά 

στερεά απόβλητα σύμφωνα με τη νομοθεσία και κανενός άλλου είδους απόβλητα. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

1. Όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση του αντικειμένου 

της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, θα καλύπτονται με παραστατικά επ’ 

ονόματι του Δήμου Ρόδου. 

2. Οι πόροι για την υλοποίηση της παρούσας θα προέλθουν από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου Κάσου. 

3. Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε τριμήνου σύμφωνα με τις ζυγισμένες 

ποσότητες απορριμμάτων που προέρχονται από το Δήμο Κάσου και αποτέθηκαν 

στο ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου κατά το διάστημα αυτό και έχουν βεβαιωθεί από το Δήμο 

Ρόδου, υπολογιζόμενες, όπως προαναφέρθηκε, προς 25,00 ευρώ ανά τόνο 

απορριμμάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ 

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από το Δήμο Κάσου της τριμηνιαίας 

οφειλής, καθοριζόμενης κατά τα ανωτέρω, προς το Δήμο Ρόδου πέραν του ενός 

μηνός, ο Δήμος Ρόδου συμφωνείται ρητά ότι δύναται να καταγγείλει την παρούσα, 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 κατωτέρω. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, η τήρηση των όρων της καθώς και 

η ομαλή πορεία εκτέλεσης της παρούσας, θα βεβαιώνεται από την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης, με την Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης της παρούσας, η οποία θα 

συντάσσεται πριν την καταβολή του εκάστοτε χρηματικού ποσού, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 7 της παρούσας. Η επιτροπή παρακολούθησης θα είναι 

τριμελής και θα απαρτίζεται από δύο εκπρόσωπους του Δήμου Ρόδου και ένα 

εκπρόσωπο του Δήμου Κάσου. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ- ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι 

θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της 

καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο 

μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή 

αποθετική ζημία του. 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
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1. Κάθε διαφωνία μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Δήμου Κάσου σχετική με την 

ερμηνεία της παρούσας σύμβασης επιλύεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

της Εθνικής Νομοθεσίας. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε 

δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν και 

να μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να 

ανακύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης. 

3. Σε περίπτωση που οι διαφορές (που αφορούν στην εκτέλεση και ερμηνεία των 

όρων της παρούσας ) δεν επιλύονται μεταξύ των συμβαλλομένων, συμφωνείται 

ότι τόπος εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης καθορίζονται τα καθ ’ ύλη αρμόδια 

Δικαστήρια της Ρόδου. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1 περ. 25, 95 παρ. 1 περ. α΄ και 100 του                     

Ν. 3852/2010 

( ΦΕΚ 87/Α/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ». 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/ Α ’/8-6-2006)“ 

Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ”. 

3. Ο Ν. 3463/2006, το αρ. 30 του ν. 3536/2006, τα αρ. 13-17 Ν. 4071/2012,4. Η 

ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ Β’ 1909/2003) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 

γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Η μη 

άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική 

σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση 

αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από 

υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν 

αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, 

σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα 

πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΟΥ 
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Αντώνης Β. Καμπουράκης     Μιχαήλ Ερωτόκριτος 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Μ.Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα 

να αποφασίσει σχετικά. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση,  
τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του Ν. 3852/2010 , όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 
Α΄133/2018)  και του άρθρου 93   του Ν.3463/2006, μετά διαλογική 
συζήτηση που περιγράφεται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης και 
με απόλυτη πλειοψηφία  του συνόλου των  μελών του Σώματος (σε σύνολο 
των σαράντα  τεσσάρων  44 παρόντων μελών ψήφισαν «υπέρ» και οι 
σαράντα τέσσερις 44).  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη 
απόφασης για το θέμα επειδή συντρέχουν λόγοι επείγοντος 
χαρακτήρα, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 891/2019 Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: Ω5ΧΥΩ1Ρ-78Ο. 
 

2. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Ρόδου και του Δήμου Κάσου για την υγειονομική ταφή των αστικών 
στερεών αποβλήτων του Δήμου Κάσου στο ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου, η 
οποία έχει ως ακολούθως: 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Ν. ΡΟΔΟΥ 

 

Στη Ρόδο, σήμερα, 29/11/2019, ημέρα Παρασκευή, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι: 

1. Ο Δήμος Ρόδου, ο οποίος εδρεύει στη Ρόδο, με ΑΦΜ 997561152, Δ.Ο.Υ. Ρόδου, 

και εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κο Αντώνη Καμπουράκη, και σύμφωνα με 

την με την υπ’ αρ. 934/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου. 

2. Ο Δήμος Κάσου, ο οποίος εδρεύει στη Νήσο Κάσου, με ΑΦΜ 099686080, Δ.Ο.Υ. 

ΡΟΔΟΥ και εκπροσωπείται από το Δήμαρχο κο Μιχαήλ Ερωτόκριτος, και σύμφωνα 

με την υπ’ αρ. 122/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κάσου. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1 περ. 25, 95 παρ. 1 περ. α΄ και 100 του 

Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87/ Ά /7-06-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ». 
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/ Α ’/8-6-2006)“ 

Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ”. 

3. Το Ν. 3463/2006, το αρ. 30 του ν. 3536/2006, τα αρ. 13-17 Ν. 4071/2012, 

4. Την ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ Β’ 1909/2003) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», 

5. Την με αρ 753/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου περί επιβολής τέλους 

υγειονομικής ταφής στο ΧΥΤΑ. 

6. Την μελέτη κατασκευής του ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η 

μεταφορά των απορριμμάτων της Ν. Κάσου σ’ αυτόν. 

7. Την με αρ. 934/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου, με την οποία 

εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

8. Την με αρ. 122/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κάσου, με την οποία 

εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, 

 

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 

1.Περιεχόμενα της σύμβασης 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που 

θα ισχύσουν για την υλοποίησή της και συγκεκριμένα: 

Άρθρο 1: Προοίμιο και Περιεχόμενα της Σύμβασης 

Άρθρο 2: Αντικείμενο της Σύμβασης, 

Άρθρο 3: Σκοπός των παρεχόμενων υπηρεσιών 

Άρθρο 4: Τέλος- Προϋπολογισμός της Σύμβασης 

Άρθρο 5: Χρονική διάρκεια 

Άρθρο 6: Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών 

Άρθρο7: Πόροι χρηματοδότησης των υπηρεσιών της Σύμβασης-Οικονομική 

διαχείριση 

Άρθρο 8: Καθυστερήσεις μη καταβολής οφειλομένου ποσού 

Άρθρο 9: Βεβαίωση καλής εκτέλεσης και παρακολούθηση των εργασιών της 

σύμβασης 

Άρθρο 10: Αντισυμβατική συμπεριφορά- συνέπειες 

Άρθρο 11: Επίλυση διαφορών 

Άρθρο 12: Ισχύουσες διατάξεις στην εκτέλεση της σύμβασης 

Άρθρο 13: Τελικές διατάξεις 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Προοίμιο 

Οι Δημοτικές Αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, 

σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την 

προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της 
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ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Στις αρμοδιότητες των Δήμων στο τομέα 

του περιβάλλοντος κυρίαρχη θέση έχει η συλλογή η μεταφορά και η διαχείριση 

των αποβλήτων, της εδαφικής τους περιφέρειας. 

Περαιτέρω, με το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ενισχύθηκε η 

αρμοδιότητα των 

Δήμων (οτα α΄ βαθμού) ως προς τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων καθόσον 

ρητώς απονεμήθηκε σε αυτούς, από 1.1.2011 (άρθρα 94 παρ. 1 περ. 25 και 95 

παρ. 1 περ. α΄του ίδιου νόμου), η αρμοδιότητα της προσωρινής αποθήκευσης, 

μεταφόρτωσης, 

επεξεργασίας, ανακύκλωσης, αξιοποίησης και διάθεσης αυτών, δραστηριότητες οι 

οποίες πραγματοποιούνται, κατά τις νέες διατάξεις, σύμφωνα με τον αντίστοιχο 

σχεδιασμό που πραγματοποιεί η Περιφέρεια (οτα β΄ βαθμού), η οποία εγκρίνει και 

ελέγχει την πορεία υλοποίησης του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των 

αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) (άρθρο 186 παρ. ΙΙ τομέας στ΄ περ. 29 του ίδιου νόμου, 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 παρ. 7 του ν. 4042/2012, Α΄ 24). Κατόπιν 

των ανωτέρω, από 1.1.2011, η διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο 

προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν 

γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής 

μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφισταμένων 

χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.) ανάγεται πλέον σε «τοπική υπόθεση» και συνιστά 

αρμοδιότητα των Δήμων, η οποία ασκείται από αυτούς, σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας (άρθρο 75 παρ. I του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 

3463/2006 – Φ.Ε.Κ. Α΄ 114 - Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων), ως «οιονεί 

συντρέχουσα» με την αρμοδιότητα των Φo.Δ.Σ.Α., εφόσον οι τελευταίοι δεν την 

ασκούν καθόλου ή δεν την ασκούν επαρκώς, ενώ στις αρμοδιότητες της 

Περιφέρειας ως Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού παραμένει ο περιφερειακός σχεδιασμός της 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Συνεπώς, οι προβλεπόμενες στο άρθρο 94 παρ. 

1 περ. 25 του ν.3852/2010 αρμοδιότητες των Δήμων σχετικά με τη διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων ασκούνται, μόνον εφόσον δεν έχουν συσταθεί οι 

προβλεπόμενοι Φο.Δ.Σ.Α. ή παρά τη σύστασή τους δεν έχουν οργανωθεί πλήρως 

ή λειτουργούν ανεπαρκώς θέτοντας σε κίνδυνο το αγαθό της υγείας των πολιτών. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο οικείος Δήμος αναλαμβάνει τις οικείες δραστηριότητες, 

στο βαθμό που η άσκησή τους εμπίπτει στο πεδίο της χωρικής του αρμοδιότητας 

και άρα στις «τοπικές υποθέσεις» για τις οποίες έχει κατά το Σύνταγμα και το νόμο 

τεκμήριο αρμοδιότητας με κριτήριο την εγγύτητα της δημοτικής αρχής προς τα 

προβλήματα που αναφύονται και την υποχρέωσή της να μεριμνά για την 

ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι: 
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Α) δεν υφίσταται κανένας άλλος νόμιμος τρόπος διαχείρισης των αστικών 

αποβλήτων του δεύτερου συμβαλλόμενου Δήμου Κάσου, πέραν της διαχείρισής 

τους σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), προκειμένου να 

διασφαλισθεί η προστασία 

του περιβάλλοντος. 

Β) δεν έχει οργανωθεί πλήρως ο συσταθείς ΦΟΔΣΑ 

Γ) ο πλησιέστερος διαθέσιμος ΧΥΤΑ είναι αυτός του Δήμου Ρόδου, την ευθύνη 

λειτουργίας του οποίου έχει ο πρώτος συμβαλλόμενος Δήμος Ρόδου. 

Δ) ο συνολικός όγκος των απορριμμάτων του Δήμου Κάσου, προεκτιμώμενος σε 

μέγιστο 300,00 τόνους ετησίως, δεν δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία του 

ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου, 

Ε) Ο σχεδιασμός και η μελέτη κατασκευής του ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου περιλαμβάνουν τα 

ΑΣΑ της Ν. Κάσου, 

 

συνάπτεται η παρούσα προγραμματική Σύμβαση 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προγραμματική δέσμευση των 

συμβαλλομένων μερών σχετικά με την υλοποίηση από το Δήμο Ρόδου, της 

υπηρεσίας της υγειονομικής ταφής των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου 

Κάσου στο ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Σκοπός της σύμβασης είναι η ορθολογική οργάνωση και η ολοκληρωμένη 

διαχείριση των αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου Κάσου, με τη 

διαδικασία της υγειονομικής ταφής στο ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου, λαμβάνοντας υπόψη το 

οικονομικό και κοινωνικό κόστος, με στόχο τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών 

για την υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον, την προστασία τους, και με 

αναμενόμενο αποτέλεσμα την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΕΛΟΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Το τέλος εναπόθεσης για κάθε εισερχόμενη ποσότητα αστικών αποβλήτων του 

Δήμου Κάσου στο ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου ορίζεται σε 25,00 ευρώ/τόνο πλέον του 

ΦΠΑ. Στο οριζόμενο τέλος περιλαμβάνεται και όλες οι κατά νόμο κρατήσεις. 

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης προσδιορίζεται σε 7.500,00 ευρώ ανά έτος, 

σύμφωνα με το προεκτιμώμενο σε μέγιστο 300,00 τόνους ετησίως, του Δήμου  

Κάσου που θα εναποτεθούν στο ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου. Το ποσό αυτό βαρύνει στο 
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σύνολό του τον Δήμο Κάσου που αναλαμβάνει την ευθύνη εγγραφής σχετικού 

κονδυλίου στον προϋπολογισμό του.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η χρονική διάρκεια της παρούσας ορίζεται σε τρία (3) έτη. Αρχίζει με την 

υπογραφή της παρούσας και λήγει την  28/11/2022. Σε περίπτωση που η τελική 

εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων της Κάσου δεν έχει τεθεί ακόμη σε 

λειτουργία, οι συμβαλλόμενοι φορείς υποχρεωτικά θα προχωρήσουν σε διαδικασία 

ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης έναν (1) μήνα πριν τη λήξη της και για 

χρονικό διάστημα 3 ετών. 

  
ΑΡΘΡΟ 6 

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

6.1. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα του Δήμου Ρόδου: 

Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει: 

6.1.1. Ως αρμόδιος για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου να παρέχει τις υπηρεσίες 

και να διαθέτει τον εν γένει εξοπλισμό καθώς και κάθε εμπλεκόμενο ανθρώπινο 

δυναμικό προς επίτευξη των σκοπών της παρούσας βάσει των ανωτέρω. 

6.1.2. Να φροντίσει για την διαρκή ενημέρωση των δημοτών. 

6.1.3. Να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισμό για την τελική διάθεση 

των οικιακών στερεών αποβλήτων του Δήμου Κάσου. 

6.1.4. Να μεριμνά για την έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεών της έναντι της 

παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

6.1.5. Να υποστηρίζει και να εποπτεύει την δραστηριότητά της στον τομέα, για 

την χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, φροντίζοντας να είναι αποτελεσματική 

και να ανταποκρίνεται πλήρως και έγκαιρα στους ελέγχους που απαιτούνται. 

6.1.6. Να συνεργάζεται τακτικά και εκτάκτως – όταν απαιτείται – με το Δήμο 

Κάσου για κάθε ζήτημα που ανακύπτει και αφορά στην εύρυθμη και 

αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών που αναλαμβάνονται με την παρούσα. 

 

6.2. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα του Δήμου Κάσου 

Ο Δήμος Κάσου αναλαμβάνει: 

6.2.1. Να διευκολύνει με κάθε νόμιμο τρόπο την εφαρμογή των υπηρεσιών που 

περιγράφονται στην παρούσα. Προς τον σκοπό αυτό υποχρεούται να διαθέσει 

κάθε στοιχείο που θα βοηθούσε το έργο του Δήμου Ρόδου, να διευκολύνει με τις 

υπηρεσίες του την δραστηριότητά του και να συνεισφέρει καθοδηγητικά στην 

λειτουργία της. 

6.2.2. Να συνεργάζεται τακτικά και εκτάκτως – όταν απαιτείται – με το Δήμο 

Ρόδου για κάθε ζήτημα που ανακύπτει και αφορά στην εύρυθμη και 

αποτελεσματική λειτουργία των δράσεων που αναλαμβάνονται με την παρούσα. 
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6.2.3. Να υποστηρίξει οικονομικά την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, 

καταβάλλοντας έγκαιρα στο Δήμο Ρόδου τις χρηματοδοτήσεις του άρθρου 7 της 

παρούσας. 

6.2.4. Να λαμβάνει γνώση και να του παρέχεται κάθε απαραίτητη πληροφορία για 

την πορεία των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας. 

6.2.5 Να λαμβάνει γνώση του κανονισμού λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου τον 

οποίο και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

6.2.6 Να ενημερώνει τους πολίτες για την εκτέλεση των υπηρεσιών, που 

αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας. 

6.2.7 Να ορίσει υπαλλήλους για την παρακολούθηση υλοποίησης του 

αντικειμένου της σύμβασης. 

6.2.8 Να συμμορφώνεται με κάθε υπόδειξη του πρώτου συμβαλλομένου ιδιαίτερα 

με το είδος των αποβλήτων που θα μεταφέρει με δική του ευθύνη και κόστος 

στο ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου τα οποία ρητά ορίζεται ότι θα είναι αποκλειστικά αστικά 

στερεά απόβλητα σύμφωνα με τη νομοθεσία και κανενός άλλου είδους απόβλητα. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

1. Όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση του αντικειμένου 

της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, θα καλύπτονται με παραστατικά επ’ 

ονόματι του Δήμου Ρόδου. 

2. Οι πόροι για την υλοποίηση της παρούσας θα προέλθουν από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου Κάσου. 

3. Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε τριμήνου σύμφωνα με τις ζυγισμένες 

ποσότητες απορριμμάτων που προέρχονται από το Δήμο Κάσου και αποτέθηκαν 

στο ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου κατά το διάστημα αυτό και έχουν βεβαιωθεί από το Δήμο 

Ρόδου, υπολογιζόμενες, όπως προαναφέρθηκε, προς 25,00 ευρώ ανά τόνο 

απορριμμάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ 

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από το Δήμο Κάσου της τριμηνιαίας 

οφειλής, καθοριζόμενης κατά τα ανωτέρω, προς το Δήμο Ρόδου πέραν του ενός 

μηνός, ο Δήμος Ρόδου συμφωνείται ρητά ότι δύναται να καταγγείλει την παρούσα, 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 κατωτέρω. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, η τήρηση των όρων της καθώς και 

η ομαλή πορεία εκτέλεσης της παρούσας, θα βεβαιώνεται από την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης, με την Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης της παρούσας, η οποία θα 

συντάσσεται πριν την καταβολή του εκάστοτε χρηματικού ποσού, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 7 της παρούσας. Η επιτροπή παρακολούθησης θα είναι 

τριμελής και θα απαρτίζεται από δύο εκπρόσωπους του Δήμου Ρόδου και ένα 

εκπρόσωπο του Δήμου Κάσου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ- ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι 

θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της 

καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο 

μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή 

αποθετική ζημία του. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

1. Κάθε διαφωνία μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Δήμου Κάσου σχετική με την 

ερμηνεία της παρούσας σύμβασης επιλύεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

της Εθνικής Νομοθεσίας. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε 

δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν και 

να μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να 

ανακύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης. 

3. Σε περίπτωση που οι διαφορές (που αφορούν στην εκτέλεση και ερμηνεία των 

όρων της παρούσας ) δεν επιλύονται μεταξύ των συμβαλλομένων, συμφωνείται 

ότι τόπος εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης καθορίζονται τα καθ ’ ύλη αρμόδια 

Δικαστήρια της Ρόδου. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1 περ. 25, 95 παρ. 1 περ. α΄ και 100 του                     

Ν. 3852/2010 

( ΦΕΚ 87/Α/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ». 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/ Α ’/8-6-2006)“ 

Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ”. 
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3. Ο Ν. 3463/2006, το αρ. 30 του ν. 3536/2006, τα αρ. 13-17 Ν. 4071/2012,4. Η 

ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ Β’ 1909/2003) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 

γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Η μη 

άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική 

σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση 

αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από 

υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν 

αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, 

σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα 

πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΟΥ 

Αντώνης Β. Καμπουράκης     Μιχαήλ Ερωτόκριτος 

 
3. Τον ορισμό της Αντιδημάρχου κας Τσαμπίκας Κιαχαγιά και του 

Αντιδημάρχου κ. Τηλέμαχου Καμπούρη ως τακτικών  μελών της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, με αναπληρωματικά μέλη 
αντίστοιχα, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Σταμάτη και 
τον Αντιδήμαρχο κ.Νεκτάριο Φλοσκάκη 

 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                     ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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