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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  27/01/2023  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου 

 
           Αριθ. Πρακτικού: 02/27-01-2023    Αριθ. Απόφασης: 05/2023 
 

      Στη Ρόδο σήμερα την 27η Ιανουαρίου  του  2023  ημέρα  Παρασκευή  
και ώρα 16.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια 

Ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου 
Ρόδου και Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
Άρθρων 65 & 67, του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του 

Ν.4555/2018, των Άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006, της εγκυκλίου του 
ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του 

άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄), παρουσία του 
Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 

     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/4254/20.01.2023  

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε 
και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 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 
23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

- Αντιδήμαρχος 

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Αντιδήμαρχος 
25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος  

4. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

27. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

6. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
28. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

7. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

8. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- 

Αντιδήμαρχος 
30. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

9. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
31. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 32. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

11. ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  33. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

12. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
34. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
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13. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  35. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

14. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 36. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

15. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
37. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΑΞΙΩΝ» 

16. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 38. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας 

Δ.Σ  

17. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 39. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

18. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 

40. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ» 

19. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 41. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

  
20. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 
42. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

21. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  43. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ – 
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος 
44. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ– Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 4. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

2. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
5.  ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
 

 

Παρούσα στη Συνεδρίαση ήταν η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα 

(49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα τέσσερις (44), ο 
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Κορωναίος, κήρυξε την 

έναρξη της Συνεδρίασης, ως Προεδρεύων καθώς ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου  κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος συμμετείχε σ΄ αυτήν με τηλεδιάσκεψη.  

 

ΘΕΜΑ 01 εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση προγραμματικής 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας και 

διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδου. 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καραμαρίτης εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός 

Ημερήσιας Διάταξης λόγω του κατεπείγοντος, θέτει υπόψη του Σώματος, την 
υπ΄αρ. 2764/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η 

οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 
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Θ Ε Μ Α: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

υποστήριξης της λειτουργίας και διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδου. 
 

Υποβάλλουμε σχέδιο προγραμματικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
υποστήριξης της λειτουργίας και διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδου και 
καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου να την εγκρίνει. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

 
Παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας και διαχείρισης του 

Χ.Υ.Τ.Α Νότιας Ρόδου 
 

Στη Ρόδο, σήμερα, ………………………., στα γραφεία του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε, 

οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι φορείς: 
1. Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός 

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Νοτίου Αιγαίου 
Α.Ε» και τον δ.τ. «ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Ρόδο, 
Πλατεία Ελευθερίας 1, ΤΚ 85100, με ΑΦΜ 801396468, Δ.Ο.Υ. Ρόδου, η οποία θα 

καλείται στα επόμενα ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε και εκπροσωπείται από τον 
Πρόεδρο της κ. Γιώργο Χατζημάρκο, 

 
2. Ο ΔΗΜΟΣ Ρόδου, ο οποίος εδρεύει στη Ρόδο, Πλατεία Ελευθερίας 1, με ΑΦΜ 
…………….., Δ.Ο.Υ. Ρόδου , ο οποίος θα καλείται εφεξής Δήμος Ρόδου ή Δήμος, 

και εκπροσωπείται κατά νόμο, από τον Δήμαρχο κο. Αντώνη Καμπουράκη,  
 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί 
προγραμματικών συμβάσεων. 

2. Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» 

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

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης,  

4. Το άρθρο 30 του Ν. 3536/2007 περί Στέρεων Αποβλήτων, όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3613/07, 

5. Το άρθρο 15 του Ν. 3688/2008 περί θεμάτων διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων, 

6. Την ΚΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ 83/2009) Ειδικότερα ζητήματα και θέματα 

αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την 
άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) 
7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
8. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/09.03.2021) : 

Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 
των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το 
μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, 

τις υποδομές και την υγεία» (Α’ 36) 
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9. Τις διατάξεις του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α 12/19-01-2023) : Πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες 
διατάξεις. 

10.Τις διατάξεις του ν.2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών». 
11.Την κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών και εργασιών των Ο.Τ.Α. 
12.Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 2527/2009 «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα 

αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την 
άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)» (Β΄ 83). 
13.Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/08.04.2019 

«Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(ΦΟΔΣΑ)» (Β’ 1277). 
14.Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Αριθ. Η.Π. 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για 

την διαχείριση των στερεών αποβλήτων» Εθνικός και Περιφερειακός 
Σχεδιασμός Διαχείρισης» (Β΄ 1909). 

15.Την Π.Υ.Σ. 39/2020 (ΦΕΚ A’ 185/29.9.2020) «Έγκριση του Εθνικού 

Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.). 
16.Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου, όπως 

εγκρίθηκε με την με αριθμ. 258/2016 (ΑΔΑ:7ZΡΛ7ΛΞ-4ΤΜ) Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, η οποία κυρώθηκε με την με 

αριθμ. 63083/5402 (ΦΕΚ 4357 Β/30-12-2016) Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

17.Το Αναθεωρημένο Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΠΕΣΔΑ) Νοτίου Αιγαίου όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 70/2022 (ΑΔΑ 
: ΩΖ9Λ46ΜΜ4Ο-ΓΕΑ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ 

Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. 
18.Την με αρ. ……/……… (ΑΔΑ: ………..) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε με θέμα «Έγκριση Προγραμματικής 

Σύμβασης με αντικείμενο  την παροχή υπηρεσιών από τον Δήμο Ρόδου 
στον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε για την υποστήριξη της λειτουργίας και 

διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α Νότιας Ρόδου. 
19.Την με αρ. ……………(ΑΔΑ..................) Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου με θέμα «Έγκριση Προγραμματικής 

Σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών από τον Δήμο Ρόδου 
στον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε για την υποστήριξη της λειτουργίας και 

διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α Νότιας Ρόδου. 
 
Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 
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 αποκομιδή και διαχείριση των 

αποβλήτων, της εδαφικής τους περιφέρειας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Κ.Υ.Α. 50910/2727 (ΦΕΚ Β’ 1909/2003), 

υπόχρεοι φορείς για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι, για τη 
συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων οι ΟΤΑ πρώτου βαθμού και για την 
προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση ο Φορέας 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της Διαχειριστικής Ενότητας στην 
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οποία ανήκει ο ΟΤΑ σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων.  
 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 
Α 92/07.05.2020) ο Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. είναι 

νεοσύστατος Φορέας, του οποίου υποχρέωση είναι η σταδιακή και 
ομαλή παραλαβή όλων των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ και Χ.Υ.Τ. των Δήμων 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
Ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε μέχρι σήμερα δεν έχει στελεχωθεί με το 

απαιτούμενο προσωπικό, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει πλήρως την 

ευθύνη για τη λειτουργία και διαχείριση του χώρου υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων Νότιας Ρόδου. 

Η παρούσα έχει ως σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. 
Νότιας Ρόδου από τις υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου για λογαριασμό του 
υπόχρεου φορέα ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. 

Με την παρούσα Σύμβαση που συντάχθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 100 
του Ν. 3852/2010 καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών και προσδιορίζονται το αντικείμενο, οι τρόποι και οι 
διαδικασίες υλοποίησης του περιεχομένου της. 

1.2. 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: Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών 
Άρθρο 5: Προσωπικό – Εξοπλισμός – Λοιπές Εργασίες 

Άρθρο 6: Προυπολογισμός-πόροι της σύμβασης – Λοιπές εργασίες 
Άρθρο 7: Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

Αρθρο 8: Κοινή επιτροπή παρακολούθησης και υλοποίησης 
Άρθρο 9: Κυρώσεις μη καταβολής οφειλομένου ποσού  
Άρθρο 10: Επίλυση διαφορών 

Άρθρο 11: Τελικές διατάξεις 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προγραμματική δέσμευση 

των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών από τον Δήμο 
Ρόδου προκειμένου ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε, να ανταποκρίνεται στις 

υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και νόμους όπως ο 
Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) και με τις ΚΥΑ  50910/2727/2003 και ΚΥΑ 
146163//2012. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Σκοπός της σύμβασης είναι η προς τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου παροχή 

υπηρεσιών από μέρους του «Δήμου» για την υποστήριξη επί μέρους 
λειτουργιών, όπως περιγράφονται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας, της 

διαχείρισης του ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου με το προσωπικό, τα μέσα και τον εξοπλισμό 
που θα διαθέτει ο «Δήμος» με δικές του δαπάνες ως προς τα ανωτέρω 
αναφερόμενα, άνευ οικονομικού ανταλλάγματος. 

 
 

ΑΔΑ: 9ΞΟΞΩ1Ρ-ΤΨΒ



6 
 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
 

4.1. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα του Δήμου Ρόδου: 
 
Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει: 

 Να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και 
εξειδίκευση για την άρτια, αποτελεσματική και απρόσκοπτη εκτέλεση των 

προβλεπομένων στην παρούσα σύμβαση εργασιών στο ΧΥΤΑ Νότιας 
Ρόδου, καθ΄ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης.  

Το προσωπικό, που θα διαθέσει ο «Δήμος Ρόδου» για τη λειτουργία και 
υποστήριξη του ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου, θα παραμείνει, σε όλη τη διάρκεια 

της παρούσας, προσωπικό του Δήμου Ρόδου, διατηρώντας με αυτόν την 
ίδια σχέση εργασίας και τα ίδια εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. 
Τονίζεται ρητά ότι το ως άνω προσωπικό δεν θα έχει καμία απολύτως 

σχέση ή εξάρτηση από τον «ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.». O Δήμος Ρόδου 
έχει την πλήρη ευθύνη του προσωπικού αυτού ως εργοδότης. Ο «Δήμος 

Ρόδου» είναι ο μόνος υπεύθυνος για την καταβολή των μισθών και κάθε 
άλλων πρόσθετων παροχών προς το προσωπικό, και θα υπέχει όλες τις 
υποχρεώσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

Ως εύρυθμη και ορθή ορίζεται η Λειτουργία και Διαχείριση του ΧΥΤΑ 
Νότιας Ρόδου οι οποίες είναι σύμφωνες με την ΑΕΠΟ και την Άδεια 

Λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου και που επιπλέον διασφαλίζουν τη 
συνεχή και ομαλή λειτουργία όλων των επιμέρους εγκαταστάσεων του 
έργου χωρίς διακοπή ή μείωση της απόδοσης οποιουδήποτε τμήματος της 

εγκατάστασης, των μηχανημάτων, του εξοπλισμού και των συστατικών 
μερών του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 

 Να προβαίνει άμεσα στην υποστήριξη των εργασιών που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 της παρούσας. 

 Να συνεργάζεται τακτικά και εκτάκτως – όταν απαιτείται- με τον ΦΟΔΣΑ 
Νοτίου Αιγαίου Α.Ε για κάθε ζήτημα που ανακύπτει και αφορά στην 

εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των δράσεων που 
αναλαμβάνονται με την παρούσα. 

 Να λαμβάνει γνώση και να του παρέχεται κάθε απαραίτητη πληροφορία 

για την πορεία των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της 
παρούσας. 

 Να συμμετέχει με έναν (1) εκπρόσωπο στην επιτροπή παρακολούθησης 

και υλοποίησης του άρθρου 8 της παρούσας. 

 Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής 

του άρθρου 8 της παρούσας. 
 
4.2. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. 

 
Ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε αναλαμβάνει: 

1. Με δική του ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες οφείλει να διενεργεί το σύνολο 
των αναγκαίων υπηρεσιών, προμηθειών και εργασιών για την εύρυθμη και 
ορθή Διαχείριση και Λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδου. 

2. Να μεριμνά για την έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεών του έναντι 
της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

3. Να διαθέσει για την εξυπηρέτηση της παρούσας τα απαραίτητα τεχνικά 
μέσα, οχήματα, εξοπλισμό, ή ότι άλλο απαιτηθεί, που ήδη έχει στην 
κατοχή και χρήση του. 

4. Να υποστηρίζει και να εποπτεύει την δραστηριότητά του στον τομέα, για 
την χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, φροντίζοντας να είναι 
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αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται πλήρως και έγκαιρα στους 

ελέγχους που απαιτούνται. 
5. Να συνεργάζεται τακτικά και εκτάκτως – όταν απαιτείται- με το Δήμο 

Ρόδου για κάθε ζήτημα που ανακύπτει και αφορά στην εύρυθμη και 
αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών που αναλαμβάνονται με την 
παρούσα. 

6. Να λάβει υπόψη του και να συνυπολογίσει, πάσης φύσεως κόστος 
(αμοιβές προσωπικού κ.α) που θα επιβαρυνθεί ο Δήμος Ρόδου μέσω της 

παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, στην Τιμολογιακή Πολιτική του. 
7. Να συμμετέχει με δύο (02) εκπρόσωπους στην επιτροπή παρακολούθησης 

και υλοποίησης του άρθρου 8 της παρούσας. 

8. Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής 
του άρθρου 8 της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Για την 

εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων και στο πλαίσιο των 
συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων 

οργανισμών και φορέων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός 
συμβαλλομένου στον άλλον, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων». Μηχανήματα και μέσα που έχουν 

παραχωρηθεί στην κυριότητα του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου δύναται να 
χρησιμοποιούνται, κατόπιν συνεννόησης, προσωρινά, από την Δ/νση 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου.  

Ο Δήμος Ρόδου, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη και για την εκτέλεση 
της παρούσας, διαθέτει προσωπικό και παρέχει τεχνική υποστήριξη για το 

χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας σύμβασης άνευ οικονομικού 
ανταλλάγματος ως κατωτέρω: 

 
5.1. Ο Δήμος Ρόδου θα διαθέσει για απασχόληση προς επίτευξη των σκοπών 
της παρούσας προγραμματικής σύμβασης τουλάχιστον τους εξής : 

 
Έναν (1) εργάτη γενικών καθηκόντων, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για τη 

συντήρηση και καθαριότητα του χώρου και όποιες άλλες εργασίες απαιτούνται. 
 
Έναν (1) φύλακα-ζυγιστή, ο οποίος θα έχει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα 

κατωτέρω καθήκοντα: 
 Έλεγχος των αυτοκινήτων που εισέρχονται στον ΧΥΤΑ  

 Ζύγιση και καταγραφή σε βάση δεδομένων των εισερχομένων φορτίων 
ανά κατηγορία (ηλεκτρονικά μέσω εγκατεστημένου συστήματος 
παρακολούθησης). 

 Έλεγχος και ενημέρωση των αρμοδίων της Υπηρεσίας, παίρνοντας τις 
κατάλληλες οδηγίες για την αποδοχή ή όχι υπόπτων φορτίων προς 

απόρριψη, φορτίων μη συμβατικών με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας 

 Ενημέρωση του προϊσταμένου για ότι έκτακτο περιέλθει στην αντίληψή 

του κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του. 
 Φροντίζει για την προστασία του χώρου από κάθε παρέμβαση τρίτων. 

 Απαγορεύει την είσοδο και παρουσία στο χώρο, αναρμόδιων προσώπων. 
 Παρεμβαίνει και απαγορεύει τυχόν εξαγωγή υλικών ή τροφίμων από τα 

απορρίμματα. 
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 Ελέγχει ή συνεπικουρεί, τα εισερχόμενα οχήματα, τη νόμιμη είσοδό τους, 

την κάλυψη των φορτίων των ανοικτών οχημάτων καθώς και το είδος του 
φορτίου τους. 

 Απαγορεύει την είσοδο σε οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί σχετική 
απαγορευτική εντολή της Υπηρεσίας. 

 Παρεμβαίνει σε οποιαδήποτε απόπειρα εξαγωγής υλικών από τη Μονάδα. 

 Το ίδιο παρεμβαίνει, όταν διαπιστώσει την παρουσία στο χώρο, 
αναρμόδιων προσώπων και ενεργεί για την απομάκρυνσή τους. 

 
Τρεις (3) χειριστές μηχανημάτων, οι οποίοι θα έχουν ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά τα κατωτέρω καθήκοντα: 

 Εκτελούν τις εργασίες υγειονομικής ταφής, διάστρωσης, συμπίεσης, 
επικάλυψης των απορριμμάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις 

υποδείξεις του προϊσταμένου. 
 Συμμετέχουν σε εργασίες εσωτερικής οδοποιίας ή επιμέρους πιθανών 

διαμορφώσεων των χώρων του ΧΥΤΑ. 

 Ευθύνονται για την καλή κατάσταση και εμφάνιση του μηχανήματος που 
χειρίζεται. 

 Ακινητοποιούν τα μηχάνημα σε περίπτωση που υποπτευθεί κάποια 
δυσλειτουργία και ειδοποιεί αμέσως τον προϊστάμενο του.  

 Ενημερώνουν τον υπεύθυνο έργου για οτιδήποτε έκτακτο περιέλθει στην 
αντίληψή τους, τόσο για τη συμπεριφορά των οδηγών των οχημάτων που 
μεταφέρουν τα απορρίμματα ή των άλλων οχημάτων, όσο και για το είδος 

των φορτίων που πιθανώς να κρύβονται κάτω από αυτά που εισήλθαν και 
δεν υπέπεσαν στην αντίληψη του υπεύθυνου κατά τον έλεγχο στην 

είσοδο. 
 Συνεργάζεται με τον προϊστάμενό του ΦΟΔΣΑ για τα σημεία απόρριψης 

των φορτίων καθ΄ όλη τη διάρκεια της βάρδιας τους. 

 
Έναν (1) τεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή, ο οποίος θα αναλαμβάνει διάφορες 

υποστηρικτικές εργασίες οξυγονοκόλλησης ή ηλεκτροσυγκόλλησης εξαρτημάτων 
ή όποιες άλλες εργασίες απαιτούνται. 
 

Ο Δήμος Ρόδου δύναται να διαθέσει περαιτέρω προσωπικό, που κρίνεται 
απαραίτητο, σύμφωνα με τις ανάγκες και συνθήκες που θα προκύπτουν. 

 
5.2 Για την υλοποίηση της προγραμματικής θα χρησιμοποιούνται, στον ΧΥΤΑ 
Νότιας Ρόδου, από το Προσωπικό του Δήμου τα κάτωθι Μηχανήματα Έργου του 

ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου : 
 Ερπυστριοφόρος Φορτωτής 963K 

 JCB 3CX 
 Φορτηγό Volvo με γερανό και αρπάγη 
 Συμπιεστή Απορριμμάτων BOMAG 

 
5.3 Το ωράριο λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. και οι απαιτούμενες βάρδιες θα 

καθοριστούν από τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου σε συνεννόηση με τον Δήμο 
Ρόδου. Για τον καθορισμό του προγράμματος θα ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες 
συνθήκες αποκομιδής και λειτουργίας, π.χ. δρομολόγια και ώρες προσέλευσης 

απορριμματοφόρων κτλ. ώστε να ολοκληρώνεται η ημερήσια συλλογή 
απορριμμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.  

 
5.4 Το κόστος των αναλώσιμων, το κόστος του υλικού επικάλυψης, το κόστος 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης, το κόστος των αναλωσίμων (χημικών) της 

Μ.Ε.Σ, το κόστος λειτουργίας των μηχανημάτων (καύσιμα, ενδεχόμενες 
φθορές), το κόστος συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών (κόστος 
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συντήρησης του χώρου και των υποδομών, μηχανημάτων), η ασφάλιση του 

έργου και οτιδήποτε άλλο προκύψει για την εξασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας του ΧΥΤΑ θα καλυφθεί από τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 

Στο πλαίσιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης δεν υπάρχει οικονομικό 
αντάλλαγμα μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. 
Ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου θα λάβει υπόψη του και θα συνυπολογίσει, πάσης 

φύσεως κόστος (αμοιβές προσωπικού κ.α) που θα επιβαρυνθεί ο Δήμος Ρόδου 
μέσω της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, στην Τιμολογιακή Πολιτική του. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της έως την 

29/02/2024. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας δύναται να παραταθεί με απόφαση 
η οποία λαμβάνεται από τα αρμόδια συλλογικά όργανα των συμβαλλομένων 

μερών. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, την τήρηση των όρων της, οι 
συμβαλλόμενοι συγκροτούν Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης και υλοποίησης. 
Η Κοινή Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από δύο εκπροσώπους του 

ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Ρόδου. Στην Κοινή 
Επιτροπή προεδρεύει εκπρόσωπος του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει δικαίωμα αλλαγής των εκπροσώπων του στην 
Κοινή Επιτροπή, μετά από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς το άλλο 
συμβαλλόμενο μέρος. 

Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει μια φορά ανά τρίμηνο και έκτακτα όποτε 
απαιτείται, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, έστω και με την πλειοψηφία των 

μελών της είτε κατόπιν αιτήσεως ενός εξ’ αυτών. Οι αποφάσεις της Επιτροπής 
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Στην πρώτη συνεδρίαση 
της η Κοινή Επιτροπή αποφασίζει για τα λοιπά θέματα που αφορούν στην 

λειτουργία της. 
Η Κοινή Επιτροπή παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης των αντικειμένων, 

μεριμνά για την τήρηση, των όρων και του χρονοδιαγράμματος της παρούσας. 
Παρεμβαίνει για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από την εφαρμογή 
της σύμβασης, διατηρώντας το δικαίωμα να ερμηνεύει και να αποσαφηνίζει τους 

όρους της. Επίσης η Επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις των όρων της 
παρούσας σύμβασης, εφόσον κριθεί αναγκαίο. 

Η Κοινή Επιτροπή διατηρεί τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται 
στα υπόλοιπα άρθρα της παρούσας Προγραμματικής σύμβασης 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - 

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

αποθετική ζημία του. Ιδίως λόγο καταγγελίας αποτελεί η σοβαρή και υπαίτια 
καθυστέρηση υλοποίησης των συμβατικών υποχρεώσεων και η σοβαρή 

παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η οποία θα πρέπει να έχει 
διαπιστωθεί από αρμόδια όργανα, με την επιβολή προστίμου το οποίο θα έχει 
καταστεί τελεσίδικο. 

Σε περίπτωση υπαίτιας και σοβαρής παράβασης των όρων της σύμβασης, δύναται 
– κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης – το ένα 

συμβαλλόμενο μέρος να επιβάλει στο έτερο μέρος ποινικές ρήτρες από τα κα 
ύλην αρμόδια συλλογικά όργανα κάθε συμβαλλόμενου μέρους. 
Σε περίπτωση υποτροπής και επαναλαμβανόμενης πλημμελούς εκτέλεσης των 

συμβατικών υποχρεώσεων, το βλαπτόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει τη 
σύμβαση, κοινοποιώντας στο έτερο μέρος απόφαση του αρμοδίου Οργάνου. 

Πριν την επιβολή ποινικών ρητρών ή την καταγγελία της σύμβασης πρέπει 
υποχρεωτικά να προηγηθεί πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών προς 
το αντισυμβαλλόμενο μέρος για να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή και 

προφορικώς κατά τη σχετική συνεδρίαση του αρμοδίου οργάνου. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και 
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται 
από τα αρμόδια Δικαστήρια της Ρόδου. 

 
ΑΡΘΡΟ 11 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας είναι δυνατόν να υλοποιηθεί εφόσον 

κριθεί αναγκαίο κατά την εκτέλεση της παρούσας και ύστερα από νεότερη 
έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων (Συμπληρωματική 
Προγραμματική Σύμβαση). 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα 
μέρη και προς απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφηκε σε 

τέσσερα (4) πρωτότυπα και κάθε μέρος έλαβε από δύο (2). 
 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

  ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ                                           ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΔΣΑ  
        ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε 
 

 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ανωτέρω θέματος, σύμφωνα με την υπ’. 

αριθ. 03/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α: Ψ075Ω1Ρ-
5Ν1),                     

 Την υπ΄αρ. 2764/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου                 
93 του Ν.3463/2006 και  του Ν. 5013/2023, 
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 Την τοποθέτηση του Δημάρχου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, των 

επικεφαλής των παρατάξεων του Δ.Σ και των μελών του Σώματος που 
περιγράφονται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της 

Συνεδρίασης, 
 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

κ. Φώτη Χατζηδιάκου, ότι ψηφίζουν «ΚΑΤΑ» στο συγκεκριμένο θέμα, 

 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 
κ. Καλετού Πότσου, ότι ψηφίζουν «ΚΑΤΑ» στο συγκεκριμένο θέμα, 

 Τη δήλωση του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Ιατρίδη για 
την «ΑΠΟΧΗ» του από την ψηφοφορία των θεμάτων, 

 Τη δήλωση του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Σάββα Καραταπάνη, 

ότι ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ» στο συγκεκριμένο θέμα, 
 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί 

σαράντα τεσσάρων (44) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο 
συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «ΥΠΕΡ» οι τριάντα (30), ήτοι: 
-τα μέλη της πλειοψηφίας όπως αποτυπώνονται στον πίνακα των 

παρόντων μελών, με αύξοντα αριθμό από (1) έως και (26), 
-τα μέλη της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» όπως αποτυπώνονται στον 

πίνακα των παρόντων μελών, με αύξοντα αριθμό από (37) έως και (39) και 
-ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Σταυρής. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία 

 

Α)  Εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της 

λειτουργίας και διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδου, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

 
Παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας και διαχείρισης του 

Χ.Υ.Τ.Α Νότιας Ρόδου 
 

Στη Ρόδο, σήμερα, ………………………., στα γραφεία του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε, 

οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι φορείς: 
1. Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός 

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Νοτίου Αιγαίου 
Α.Ε» και τον δ.τ. «ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Ρόδο, 
Πλατεία Ελευθερίας 1, ΤΚ 85100, με ΑΦΜ 801396468, Δ.Ο.Υ. Ρόδου, η οποία θα 

καλείται στα επόμενα ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε και εκπροσωπείται από τον 
Πρόεδρο της κ. Γιώργο Χατζημάρκο, 

 
2. Ο ΔΗΜΟΣ Ρόδου, ο οποίος εδρεύει στη Ρόδο, Πλατεία Ελευθερίας 1, με ΑΦΜ 
…………….., Δ.Ο.Υ. Ρόδου , ο οποίος θα καλείται εφεξής Δήμος Ρόδου ή Δήμος, 

και εκπροσωπείται κατά νόμο, από τον Δήμαρχο κο. Αντώνη Καμπουράκη,  
 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί 
προγραμματικών συμβάσεων. 

2. Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» 
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3. Την ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ Β’ 1909/2003) Μέτρα και όροι για τη 

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης,  

4. Το άρθρο 30 του Ν. 3536/2007 περί Στέρεων Αποβλήτων, όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3613/07, 

5. Το άρθρο 15 του Ν. 3688/2008 περί θεμάτων διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων, 
6. Την ΚΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ 83/2009) Ειδικότερα ζητήματα και θέματα 

αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την 
άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
8. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/09.03.2021) : 

Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 

των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το 
μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, 

τις υποδομές και την υγεία» (Α’ 36) 
9. Τις διατάξεις του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α 12/19-01-2023) : Πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες 
διατάξεις. 

10.Τις διατάξεις του ν.2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών». 

11.Την κείμενη νομοθεσία περί προμηθειών και εργασιών των Ο.Τ.Α. 
12.Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 2527/2009 «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα 

αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την 
άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)» (Β΄ 83). 

13.Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/08.04.2019 
«Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(ΦΟΔΣΑ)» (Β’ 1277). 
14.Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Αριθ. Η.Π. 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για 

την διαχείριση των στερεών αποβλήτων» Εθνικός και Περιφερειακός 

Σχεδιασμός Διαχείρισης» (Β΄ 1909). 
15.Την Π.Υ.Σ. 39/2020 (ΦΕΚ A’ 185/29.9.2020) «Έγκριση του Εθνικού 

Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.). 
16.Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου, όπως 

εγκρίθηκε με την με αριθμ. 258/2016 (ΑΔΑ:7ZΡΛ7ΛΞ-4ΤΜ) Απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, η οποία κυρώθηκε με την με 
αριθμ. 63083/5402 (ΦΕΚ 4357 Β/30-12-2016) Απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
17.Το Αναθεωρημένο Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΠΕΣΔΑ) Νοτίου Αιγαίου όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 70/2022 (ΑΔΑ 

: ΩΖ9Λ46ΜΜ4Ο-ΓΕΑ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ 
Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. 

18.Την με αρ. ……/……… (ΑΔΑ: ………..) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε με θέμα «Έγκριση Προγραμματικής 
Σύμβασης με αντικείμενο  την παροχή υπηρεσιών από τον Δήμο Ρόδου 

στον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε για την υποστήριξη της λειτουργίας και 
διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α Νότιας Ρόδου. 

19.Την με αρ. ……………(ΑΔΑ..................) Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου με θέμα «Έγκριση Προγραμματικής 
Σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών από τον Δήμο Ρόδου 

στον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε για την υποστήριξη της λειτουργίας και 
διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α Νότιας Ρόδου. 
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Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
 

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 αποκομιδή και διαχείριση των 
αποβλήτων, της εδαφικής τους περιφέρειας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Κ.Υ.Α. 50910/2727 (ΦΕΚ Β’ 1909/2003), 
υπόχρεοι φορείς για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι, για τη 
συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων οι ΟΤΑ πρώτου βαθμού και για την 

προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση ο Φορέας 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της Διαχειριστικής Ενότητας στην 

οποία ανήκει ο ΟΤΑ σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων.  

 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 

Α 92/07.05.2020) ο Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. είναι 
νεοσύστατος Φορέας, του οποίου υποχρέωση είναι η σταδιακή και 

ομαλή παραλαβή όλων των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ και Χ.Υ.Τ. των Δήμων 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε μέχρι σήμερα δεν έχει στελεχωθεί με το 

απαιτούμενο προσωπικό, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει πλήρως την 
ευθύνη για τη λειτουργία και διαχείριση του χώρου υγειονομικής ταφής 

απορριμμάτων Νότιας Ρόδου. 
Η παρούσα έχει ως σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. 

Νότιας Ρόδου από τις υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου για λογαριασμό του 

υπόχρεου φορέα ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. 
Με την παρούσα Σύμβαση που συντάχθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 100 

του Ν. 3852/2010 καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών και προσδιορίζονται το αντικείμενο, οι τρόποι και οι 
διαδικασίες υλοποίησης του περιεχομένου της. 

1.2. 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: Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών 

Άρθρο 5: Προσωπικό – Εξοπλισμός – Λοιπές Εργασίες 
Άρθρο 6: Προϋπολογισμός-πόροι της σύμβασης – Λοιπές εργασίες 
Άρθρο 7: Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

Άρθρο 8: Κοινή επιτροπή παρακολούθησης και υλοποίησης 
Άρθρο 9: Κυρώσεις μη καταβολής οφειλομένου ποσού  

Άρθρο 10: Επίλυση διαφορών 
Άρθρο 11: Τελικές διατάξεις 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προγραμματική δέσμευση 
των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών από τον Δήμο 
Ρόδου προκειμένου ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε, να ανταποκρίνεται στις 

υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και νόμους όπως ο 
Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) και με τις ΚΥΑ  50910/2727/2003 και ΚΥΑ 

146163//2012. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Σκοπός της σύμβασης είναι η προς τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου παροχή 
υπηρεσιών από μέρους του «Δήμου» για την υποστήριξη επί μέρους 
λειτουργιών, όπως περιγράφονται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας, της 

διαχείρισης του ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου με το προσωπικό, τα μέσα και τον εξοπλισμό 
που θα διαθέτει ο «Δήμος» με δικές του δαπάνες ως προς τα ανωτέρω 

αναφερόμενα, άνευ οικονομικού ανταλλάγματος. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 
4.1. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα του Δήμου Ρόδου: 

 
Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει: 

 Να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και 

εξειδίκευση για την άρτια, αποτελεσματική και απρόσκοπτη εκτέλεση των 
προβλεπομένων στην παρούσα σύμβαση εργασιών στο ΧΥΤΑ Νότιας 

Ρόδου, καθ΄ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης.  
Το προσωπικό, που θα διαθέσει ο «Δήμος Ρόδου» για τη λειτουργία και 

υποστήριξη του ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου, θα παραμείνει, σε όλη τη διάρκεια 
της παρούσας, προσωπικό του Δήμου Ρόδου, διατηρώντας με αυτόν την 
ίδια σχέση εργασίας και τα ίδια εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. 

Τονίζεται ρητά ότι το ως άνω προσωπικό δεν θα έχει καμία απολύτως 
σχέση ή εξάρτηση από τον «ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.». O Δήμος Ρόδου 

έχει την πλήρη ευθύνη του προσωπικού αυτού ως εργοδότης. Ο «Δήμος 
Ρόδου» είναι ο μόνος υπεύθυνος για την καταβολή των μισθών και κάθε 
άλλων πρόσθετων παροχών προς το προσωπικό, και θα υπέχει όλες τις 

υποχρεώσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 
Ως εύρυθμη και ορθή ορίζεται η Λειτουργία και Διαχείριση του ΧΥΤΑ 

Νότιας Ρόδου οι οποίες είναι σύμφωνες με την ΑΕΠΟ και την Άδεια 
Λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου και που επιπλέον διασφαλίζουν τη 
συνεχή και ομαλή λειτουργία όλων των επιμέρους εγκαταστάσεων του 

έργου χωρίς διακοπή ή μείωση της απόδοσης οποιουδήποτε τμήματος της 
εγκατάστασης, των μηχανημάτων, του εξοπλισμού και των συστατικών 

μερών του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 

 Να προβαίνει άμεσα στην υποστήριξη των εργασιών που αναφέρονται στο 

άρθρο 5 της παρούσας. 

 Να συνεργάζεται τακτικά και εκτάκτως – όταν απαιτείται- με τον ΦΟΔΣΑ 

Νοτίου Αιγαίου Α.Ε για κάθε ζήτημα που ανακύπτει και αφορά στην 
εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των δράσεων που 

αναλαμβάνονται με την παρούσα. 
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 Να λαμβάνει γνώση και να του παρέχεται κάθε απαραίτητη πληροφορία 

για την πορεία των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της 
παρούσας. 

 Να συμμετέχει με έναν (1) εκπρόσωπο στην επιτροπή παρακολούθησης 
και υλοποίησης του άρθρου 8 της παρούσας. 

 Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής 

του άρθρου 8 της παρούσας. 
 
4.2. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. 

 
Ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε αναλαμβάνει: 

1. Με δική του ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες οφείλει να διενεργεί το σύνολο 
των αναγκαίων υπηρεσιών, προμηθειών και εργασιών για την εύρυθμη και 
ορθή Διαχείριση και Λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδου. 

2. Να μεριμνά για την έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεών του έναντι 
της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

3. Να διαθέσει για την εξυπηρέτηση της παρούσας τα απαραίτητα τεχνικά 
μέσα, οχήματα, εξοπλισμό, ή ότι άλλο απαιτηθεί, που ήδη έχει στην 
κατοχή και χρήση του. 

4. Να υποστηρίζει και να εποπτεύει την δραστηριότητά του στον τομέα, για 
την χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, φροντίζοντας να είναι 

αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται πλήρως και έγκαιρα στους 
ελέγχους που απαιτούνται. 

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

Ρόδου για κάθε ζήτημα που ανακύπτει και αφορά στην εύρυθμη και 
αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών που αναλαμβάνονται με την 

παρούσα. 
6. Να λάβει υπόψη του και να συνυπολογίσει, πάσης φύσεως κόστος 

(αμοιβές προσωπικού κ.α) που θα επιβαρυνθεί ο Δήμος Ρόδου μέσω της 

παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, στην Τιμολογιακή Πολιτική του. 
7. Να συμμετέχει με δύο (02) εκπρόσωπους στην επιτροπή παρακολούθησης 

και υλοποίησης του άρθρου 8 της παρούσας. 
8. Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής 

του άρθρου 8 της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Για την 

εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων και στο πλαίσιο των 
συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων 

οργανισμών και φορέων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός 
συμβαλλομένου στον άλλον, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, 

εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων». Μηχανήματα και μέσα που έχουν 
παραχωρηθεί στην κυριότητα του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου δύναται να 
χρησιμοποιούνται, κατόπιν συνεννόησης, προσωρινά, από την Δ/νση 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου.  

Ο Δήμος Ρόδου, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη και για την εκτέλεση 

της παρούσας, διαθέτει προσωπικό και παρέχει τεχνική υποστήριξη για το 
χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας σύμβασης άνευ οικονομικού 
ανταλλάγματος ως κατωτέρω: 

 
5.1. Ο Δήμος Ρόδου θα διαθέσει για απασχόληση προς επίτευξη των σκοπών 

της παρούσας προγραμματικής σύμβασης τουλάχιστον τους εξής : 
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Έναν (1) εργάτη γενικών καθηκόντων, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για τη 
συντήρηση και καθαριότητα του χώρου και όποιες άλλες εργασίες απαιτούνται. 

 
Έναν (1) φύλακα-ζυγιστή, ο οποίος θα έχει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα 
κατωτέρω καθήκοντα: 

 Έλεγχος των αυτοκινήτων που εισέρχονται στον ΧΥΤΑ  
 Ζύγιση και καταγραφή σε βάση δεδομένων των εισερχομένων φορτίων 

ανά κατηγορία (ηλεκτρονικά μέσω εγκατεστημένου συστήματος 
παρακολούθησης). 

 Έλεγχος και ενημέρωση των αρμοδίων της Υπηρεσίας, παίρνοντας τις 

κατάλληλες οδηγίες για την αποδοχή ή όχι υπόπτων φορτίων προς 
απόρριψη, φορτίων μη συμβατικών με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας 
 Ενημέρωση του προϊσταμένου για ότι έκτακτο περιέλθει στην αντίληψή 

του κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του. 

 Φροντίζει για την προστασία του χώρου από κάθε παρέμβαση τρίτων. 
 Απαγορεύει την είσοδο και παρουσία στο χώρο, αναρμόδιων προσώπων. 

 Παρεμβαίνει και απαγορεύει τυχόν εξαγωγή υλικών ή τροφίμων από τα 
απορρίμματα. 

 Ελέγχει ή συνεπικουρεί, τα εισερχόμενα οχήματα, τη νόμιμη είσοδό τους, 
την κάλυψη των φορτίων των ανοικτών οχημάτων καθώς και το είδος του 
φορτίου τους. 

 Απαγορεύει την είσοδο σε οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί σχετική 
απαγορευτική εντολή της Υπηρεσίας. 

 Παρεμβαίνει σε οποιαδήποτε απόπειρα εξαγωγής υλικών από τη Μονάδα. 
 Το ίδιο παρεμβαίνει, όταν διαπιστώσει την παρουσία στο χώρο, 

αναρμόδιων προσώπων και ενεργεί για την απομάκρυνσή τους. 

 
Τρεις (3) χειριστές μηχανημάτων, οι οποίοι θα έχουν ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά τα κατωτέρω καθήκοντα: 
 Εκτελούν τις εργασίες υγειονομικής ταφής, διάστρωσης, συμπίεσης, 

επικάλυψης των απορριμμάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις 

υποδείξεις του προϊσταμένου. 
 Συμμετέχουν σε εργασίες εσωτερικής οδοποιίας ή επιμέρους πιθανών 

διαμορφώσεων των χώρων του ΧΥΤΑ. 
 Ευθύνονται για την καλή κατάσταση και εμφάνιση του μηχανήματος που 

χειρίζεται. 

 Ακινητοποιούν τα μηχάνημα σε περίπτωση που υποπτευθεί κάποια 
δυσλειτουργία και ειδοποιεί αμέσως τον προϊστάμενο του.  

 Ενημερώνουν τον υπεύθυνο έργου για οτιδήποτε έκτακτο περιέλθει στην 
αντίληψή τους, τόσο για τη συμπεριφορά των οδηγών των οχημάτων που 
μεταφέρουν τα απορρίμματα ή των άλλων οχημάτων, όσο και για το είδος 

των φορτίων που πιθανώς να κρύβονται κάτω από αυτά που εισήλθαν και 
δεν υπέπεσαν στην αντίληψη του υπεύθυνου κατά τον έλεγχο στην 

είσοδο. 
 Συνεργάζεται με τον προϊστάμενό του ΦΟΔΣΑ για τα σημεία απόρριψης 

των φορτίων καθ΄ όλη τη διάρκεια της βάρδιας τους. 

 
Έναν (1) τεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή, ο οποίος θα αναλαμβάνει διάφορες 

υποστηρικτικές εργασίες οξυγονοκόλλησης ή ηλεκτροσυγκόλλησης εξαρτημάτων 
ή όποιες άλλες εργασίες απαιτούνται. 
 

Ο Δήμος Ρόδου δύναται να διαθέσει περαιτέρω προσωπικό, που κρίνεται 
απαραίτητο, σύμφωνα με τις ανάγκες και συνθήκες που θα προκύπτουν. 

ΑΔΑ: 9ΞΟΞΩ1Ρ-ΤΨΒ



17 
 

 

5.2 Για την υλοποίηση της προγραμματικής θα χρησιμοποιούνται, στον ΧΥΤΑ 
Νότιας Ρόδου, από το Προσωπικό του Δήμου τα κάτωθι Μηχανήματα Έργου του 

ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου : 
 Ερπυστριοφόρος Φορτωτής 963K 
 JCB 3CX 

 Φορτηγό Volvo με γερανό και αρπάγη 
 Συμπιεστή Απορριμμάτων BOMAG 

 
5.3 Το ωράριο λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. και οι απαιτούμενες βάρδιες θα 
καθοριστούν από τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου σε συνεννόηση με τον Δήμο 

Ρόδου. Για τον καθορισμό του προγράμματος θα ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες 
συνθήκες αποκομιδής και λειτουργίας, π.χ. δρομολόγια και ώρες προσέλευσης 

απορριμματοφόρων κτλ. ώστε να ολοκληρώνεται η ημερήσια συλλογή 
απορριμμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.  
 

5.4 Το κόστος των αναλώσιμων, το κόστος του υλικού επικάλυψης, το κόστος 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης, το κόστος των αναλωσίμων (χημικών) της 

Μ.Ε.Σ, το κόστος λειτουργίας των μηχανημάτων (καύσιμα, ενδεχόμενες 
φθορές), το κόστος συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών (κόστος 

συντήρησης του χώρου και των υποδομών, μηχανημάτων), η ασφάλιση του 
έργου και οτιδήποτε άλλο προκύψει για την εξασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας του ΧΥΤΑ θα καλυφθεί από τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης δεν υπάρχει οικονομικό 
αντάλλαγμα μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. 

Ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου θα λάβει υπόψη του και θα συνυπολογίσει, πάσης 
φύσεως κόστος (αμοιβές προσωπικού κ.α) που θα επιβαρυνθεί ο Δήμος Ρόδου 
μέσω της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, στην Τιμολογιακή Πολιτική του. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της έως την 

29/02/2024. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας δύναται να παραταθεί με απόφαση 
η οποία λαμβάνεται από τα αρμόδια συλλογικά όργανα των συμβαλλομένων 

μερών. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, την τήρηση των όρων της, οι 
συμβαλλόμενοι συγκροτούν Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης και υλοποίησης. 
Η Κοινή Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από δύο εκπροσώπους του 

ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Ρόδου. Στην Κοινή 
Επιτροπή προεδρεύει εκπρόσωπος του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει δικαίωμα αλλαγής των εκπροσώπων του στην 
Κοινή Επιτροπή, μετά από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς το άλλο 
συμβαλλόμενο μέρος. 

Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει μια φορά ανά τρίμηνο και έκτακτα όποτε 
απαιτείται, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, έστω και με την πλειοψηφία των 
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μελών της είτε κατόπιν αιτήσεως ενός εξ’ αυτών. Οι αποφάσεις της Επιτροπής 

λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Στην πρώτη συνεδρίαση 
της η Κοινή Επιτροπή αποφασίζει για τα λοιπά θέματα που αφορούν στην 

λειτουργία της. 
Η Κοινή Επιτροπή παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης των αντικειμένων, 
μεριμνά για την τήρηση, των όρων και του χρονοδιαγράμματος της παρούσας. 

Παρεμβαίνει για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από την εφαρμογή 
της σύμβασης, διατηρώντας το δικαίωμα να ερμηνεύει και να αποσαφηνίζει τους 

όρους της. Επίσης η Επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις των όρων της 
παρούσας σύμβασης, εφόσον κριθεί αναγκαίο. 
Η Κοινή Επιτροπή διατηρεί τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται 

στα υπόλοιπα άρθρα της παρούσας Προγραμματικής σύμβασης 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 
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. Ιδίως λόγο καταγγελίας αποτελεί η σοβαρή και υπαίτια 
καθυστέρηση υλοποίησης των συμβατικών υποχρεώσεων και η σοβαρή 

παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η οποία θα πρέπει να έχει 
διαπιστωθεί από αρμόδια όργανα, με την επιβολή προστίμου το οποίο θα έχει 

καταστεί τελεσίδικο. 
Σε περίπτωση υπαίτιας και σοβαρής παράβασης των όρων της σύμβασης, δύναται 
– κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης – το ένα 

συμβαλλόμενο μέρος να επιβάλει στο έτερο μέρος ποινικές ρήτρες από τα κα 
ύλην αρμόδια συλλογικά όργανα κάθε συμβαλλόμενου μέρους. 

Σε περίπτωση υποτροπής και επαναλαμβανόμενης πλημμελούς εκτέλεσης των 
συμβατικών υποχρεώσεων, το βλαπτόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει τη 
σύμβαση, κοινοποιώντας στο έτερο μέρος απόφαση του αρμοδίου Οργάνου. 

Πριν την επιβολή ποινικών ρητρών ή την καταγγελία της σύμβασης πρέπει 
υποχρεωτικά να προηγηθεί πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών προς 

το αντισυμβαλλόμενο μέρος για να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή και 
προφορικώς κατά τη σχετική συνεδρίαση του αρμοδίου οργάνου. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και 
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται 
από τα αρμόδια Δικαστήρια της Ρόδου. 

 
ΑΡΘΡΟ 11 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας είναι δυνατόν να υλοποιηθεί εφόσον 

κριθεί αναγκαίο κατά την εκτέλεση της παρούσας και ύστερα από νεότερη 
έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων (Συμπληρωματική 
Προγραμματική Σύμβαση). 
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Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα 

μέρη και προς απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφηκε σε 
τέσσερα (4) πρωτότυπα και κάθε μέρος έλαβε από δύο (2). 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

  ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ   ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΔΣΑ  
                                                                               ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε 

 

 

 
 

B) Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Ρόδου στην Κοινή Επιτροπή 
παρακολούθησης και υλοποίησης του άρθρου 8 της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης, τον Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακής Λειτουργίας & Καθημερινότητας του 
Πολίτη κ. Νικόλαο Καραμαρίτη. 
 

 
 

 

                                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

 

                                                                                                            

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                            ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ  

ΑΔΑ: 9ΞΟΞΩ1Ρ-ΤΨΒ
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