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Π Ρ Α Ξ Η   µε αριθ. 315 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 26 από 31-10-2011 συνεδρίασης αυτού, που έγινε 
µε  την αριθ. 25/36721/26-10-2011  πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 
Πέτρου Μπουρδούκου. 

 

ΓΙΑ 
«Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Νέας Ιωνίας και Ο.Σ.Υ. 

Α.Ε.» 

 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          ΠΕΤΡΟΣ  ΜΠΟΥΡ∆ΟΥΚΟΣ                                        ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ 

 

Μ Ε Λ Η 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, 
Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης,                          

Π. Αβακουµίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή,  Π. Κωστάκης , Σπ. Αµανατίδης,                     
Γ. Παπαδόπουλος, Χ. Αναµουρλόγλου, ∆. Κυριαζής, ∆. Κωστιδάκης,  Α. ∆ηµητσάνου,            

Φ. Αθυµαρίτου, Π. Μανούρης, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου, Ι. Λαζαρίδης,                       
∆. Θωµαΐδου, Ν. Μπράτιµος, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη,  Β. Πατσάκος, 

Ν. Κουκουλάρης,   ∆. Κουκουλάρης, Γ. Τσοµπανίδου, Α. Χατζησαββίδης 
 

∆εν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, 
όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.                  
Λ. Καραγιαννίδης, Ν. Ιωαννίδης, Π. Βλασσάς, Ν. ∆ακουτρός, ∆. Σακαλόγλου. 
 
Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 "περί 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα", κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης, παρόντος του 
∆ηµάρχου κ. Ηρ. Γκότση, από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Π. 
Μπουρδούκο, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 3852/10.  
 
Κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού δεν είχε προσέλθει ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χ 
Αναµουρλόγλου και είχαν αποχωρήσει οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ρ. Ουσταµπασίδου 
και Ν. Κουκουλάρης. 
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Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε την αρ. πρ.35690/13-10-2011 
εισήγηση,  η οποία έχει ως εξής: 
 

«Ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας και η «Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυµη Εταιρεία» (Ο.Σ.Υ. Α.Ε.) 
πρόκειται να υπογράψουν προγραµµατική σύµβαση σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 
100 του Ν. 3852/2010. 

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλουµε σχέδιο σύµβασης και παρακαλούµε όπως αποφασίσετε 
για τα παρακάτω. 

1. Έγκριση των άρθρων της προγραµµατικής σύµβασης στο σύνολό τους. 

2. Ορισµός ενός δηµοτικού συµβούλου και ενός στελέχους του τµήµατος δηµοτικής 
συγκοινωνίας του ∆ήµου µετά των αναπληρωτών τους ως εκπροσώπων του ∆ήµου 
στην επιτροπή παρακολούθησης της σύµβασης. 

3. Εξουσιοδότηση προς τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σύµβασης. 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

∆ΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ – Ο.Σ.Υ. Α.Ε. 

  

Στην Νέα Ιωνία σήµερα …………………………………… οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:  

 A.     Ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας, ο οποίος εδρεύει στη Νέα Ιωνία (οδός Αγ. Γεωργίου 40 και 
Αντλιοστασίου – 14234), νόµιµα εκπροσωπούµενος από τον ∆ήµαρχο κ. Ηρακλή 
Γκότση,  

 B.     Η «Ο∆ΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει  στον  Αγ. Ι. Ρέντη 
(οδός Παρνασσού 6- 18233) και θα καλείται στα επόµενα Ο.Σ.Υ. νόµιµα 
εκπροσωπούµενη από τον πρόεδρό της  κ. Κωνσταντίνο Καραγιαννόπουλο   

 λαµβάνοντας υπ’ όψη:  

� τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) άρθρο 100 περί προγραµµατικών 
συµβάσεων, 

� την υπ’ αριθ. ……………….…. απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας µε 
την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης, 

� την υπ’ αριθ. …………….……. απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Σ.Υ. Α.Ε.  
µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης, 

 συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:  
   

ΑΡΘΡΟ 1ο  
Περιεχόµενα  της σύµβασης  

Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση περιλαµβάνει τα εξής άρθρα:  

� Άρθρο   1 / Περιεχόµενα της σύµβασης 

� Άρθρο   2 / Προοίµιο  

� Άρθρο   3 / Αντικείµενό και σκοπός της σύµβασης  

� Άρθρο   4 / Προϋπολογισµός  - Πόροι – Χρηµατοδότηση  

� Άρθρο   5 / Χρονοδιάγραµµα – ∆ιάρκεια  

� Άρθρο   6 / ∆ικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων  

� Άρθρο   7 / Γεωγραφική περιοχή εφαρµογής του αντικειµένου της σύµβασης 

� Άρθρο   8 / Επιτροπή Παρακολούθησης  

� Άρθρο   9 / Καταγγελία – Ποινική Ρήτρα  

� Άρθρο 10 /  Τελικές διατάξεις 

  
ΑΡΘΡΟ 2ο  
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Προοίµιο 

Ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας  λειτουργεί στα γεωγραφικά του όρια δύο συγκοινωνιακές γραµµές 
δηµοτικής συγκοινωνίας µε τις οποίες εξυπηρετούνται περίπου 500 δηµότες καθηµερινά για 
την δωρεάν πρόσβασή τους σε υπηρεσίες ( ΙΚΑ, εφορία κλπ) καθώς και προς τους σταθµούς 
ΗΣΑΠ.  

Στις σηµερινές συνθήκες οικονοµικής κρίσης η ανάγκη για την συνέχιση και διεύρυνση αυτής 
της παροχής καθίσταται περισσότερο από ποτέ αναγκαία.  

Το έργο αυτό επιτελούν σήµερα λεωφορεία πεπαλαιωµένα µε ανάγκη συνεχούς σχεδόν 
καθηµερινής συντήρησης και επισκευών δίχως δυστυχώς να εξασφαλίζεται πλέον η 
καθηµερινή λειτουργία τους . Ως εκ τούτου προκύπτουν και προβλήµατα ασφαλείας.  

Για προφανείς οικονοµικούς λόγους ο ∆ήµος αδυνατεί να προβεί σε αγορά καινούργιων 
λεωφορείων. Ως εκ τούτου την ανανέωση των λεωφορείων του επιθυµεί να την επιτύχει µε 
µίσθωση λεωφορείων από την Ο.Σ.Υ. Α.Ε. 

Επειδή ο νόµος 3852/2010 (Καλλικράτης) προβλέπει την σύναψη προγραµµατικής σύµβασης 
µεταξύ ΟΤΑ και φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που περιλαµβάνονται στο Ν. 
1256/1982 (άρθρο 1 § 6 & παρατηρήσεις) προχωράµε στην παρακάτω προγραµµατική 
σύµβαση. 

   
ΑΡΘΡΟ 3ο  
Αντικείµενο και σκοπός της σύµβασης 

Αντικείµενο της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης είναι η συνεργασία και ο συντονισµός 
δράσης των συµβαλλοµένων φορέων µε σκοπό την µίσθωση τριών λεωφορείων ( δύο MIDI 
και ένα δωδεκάµετρο) από την Ο.Σ.Υ. Α.Ε. προς τον ∆ήµο Νέας Ιωνίας. 

  

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Προϋπολογισµός – Πόροι – Χρηµατοδότηση  

4.1.   Προϋπολογισµός 

Ο χρόνος  µίσθωσης των τριών λεωφορείων θα είναι δυο χρόνια . Το µηνιαίο µίσθωµα 
για καθένα από αυτά ορίζεται σε 700 Ε. Εποµένως ο συνολικός προϋπολογισµός της 
µίσθωσης είναι 3χ2χ12χ700=50400 Ε πλέον του ΦΠΑ 23% σύνολο 61992Ε. 

4.2.   Πόροι 
Οι εξασφαλισµένοι πόροι για τη χρηµατοδότησή του  είναι  61992 Ε από πόρους του 
∆ήµου 

4.3    Τρόπος Χρηµατοδότησης  
Η Ο.Σ.Υ. Α.Ε. εκδίδει ,σε συνεννόηση µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου Νέας Ιωνίας ,το 
αναλογούν τιµολόγιο κάθε τρεις µήνες. 

  

ΑΡΘΡΟ 5ο  
Χρονοδιάγραµµα - ∆ιάρκεια 

Η προγραµµατική σύµβαση είναι διετής  σύµφωνα µε αναλυτικό πρόγραµµα προόδου αρχής 
γενοµένης από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσης.    

  
ΑΡΘΡΟ 6ο  
∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Συµβαλλοµένων 

6.1  Ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας αναλαµβάνει:  

1. Από την πρώτη µέρα παράδοσης λεωφορείου και µέχρι την επιστροφή όλων στην 
Ο.Σ.Υ. Α.Ε. , όλους τους κινδύνους επί προσώπων ή πραγµάτων από τα λεωφορεία 
και την χρήση τους. 

2. Αν για οποιανδήποτε λόγο η εκµισθώτρια υποχρεωθεί να αποζηµιώσει τρίτο για ζηµιές 
που υπέστη από την κυκλοφορία των λεωφορείων, ο µισθωτής ∆ήµος υποχρεούται 
να αποζηµιώσει πλήρως την εκµισθώτρια. 

3. Ο µισθωτής ∆ήµος βαρύνεται µε όλα τα έξοδα που βαρύνουν την κυκλοφορία και 
χρήση των λεωφορείων ( ασφάλιση για κινδύνους µε τους όρους που η Ο.Σ.Υ. Α.Ε. 
ασφαλίζει τα υπόλοιπα λεωφορεία της , τέλη εν γένει, φόρους κλπ )και αναλαµβάνει 
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την υποχρέωση να γίνονται οι νόµιµοι έλεγχοι των λεωφορείων από το ΚΤΕΟ , όποτε 
αυτό απαιτείται. Η Ο.Σ.Υ. Α.Ε. είναι απαλλαγµένη , αφού η κατοχή, χρήση και 
εκµετάλλευση των λεωφορείων βρίσκεται στο µισθωτή.  

6.2   Η Ο.Σ.Υ. Α.Ε.  αναλαµβάνει: 

1. Να παραδώσει τα προς µίσθωση λεωφορεία σε κατάσταση λειτουργίας όλων των 
προβλεπόµενων από τις προδιαγραφές τους λειτουργιών. 

2. Η εκµισθώτρια δηλώνει, ότι τα λεωφορεία είναι παλαιά , εκτελούν συγκοινωνιακό έργο 
στο Λεκανοπέδιο Αττικής , ο δε µισθωτής ∆ήµος αποδέχεται τα παραπάνω, εξέτασε τα 
λεωφορεία µε υπάλληλους του, τα δοκίµασε, τα βρήκε να λειτουργούν καλά, να είναι 
της τέλειας αρεσκείας του και κατάλληλο για την χρήση για την οποία προορίζει ( 
εξυπηρέτηση αναγκών µετακίνησης των δηµοτών του). Επίσης ο µισθωτής δηλώνει , 
ότι κατά την εξέταση των λεωφορείων δεν διαπίστωσε πραγµατικό ελάττωµα. 

3. Κατά την διάρκεια της µίσθωσης η Ο.Σ.Υ. Α.Ε. αναλαµβάνει την τακτική  συντήρηση 
που περιλαµβάνεται στο µίσθωµα, εκτός των ανταλλακτικών και πάσης φύσεως 
αναλωσίµων υλικών, που θα χρειασθούν και τα οποία βαρύνουν τη   µισθώτρια. 

  
ΑΡΘΡΟ 7ο  
Γεωγραφική περιοχή εφαρµογής του αντικειµένου της σύµβασης  

Το έργο που θα υλοποιηθεί µε την παρούσα προγραµµατική σύµβαση, αφορά την συνδροµή 
και την παροχή υπηρεσιών στους δηµότες, κατοίκους και εργαζόµενους της Νέας Ιωνίας  στην 
ευρύτερη περιοχή του νοµού Αττικής..  

   
ΑΡΘΡΟ 8ο  
Επιτροπή Παρακολούθησης  

Με την παρούσα προγραµµατική σύµβαση ορίζεται 3µελής Επιτροπή Παρακολούθησης, που 
αποτελείται από εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µερών, οι οποίοι ορίζονται µε αποφάσεις 
των αρµοδίων οργάνων τους.  

Στην Επιτροπή αυτή ο ∆ήµος ορίζει 2 µέλη ως εκπροσώπους του (1 δηµ. σύµβουλο, 1 
στέλεχος του τµήµατος ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας), ο Ο.Σ.Υ. Α.Ε. ορίζει 1 µέλος ως εκπρόσωπο 
του , ως και αναπληρωτές αυτών. Επίσης ο ∆ήµος ορίζει τον γραµµατέα της Επιτροπής. 

Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου της 
σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους της, καθώς και η ρύθµιση όλων των θεµάτων, τεχνικών 
και διαδικαστικών, που τυχόν θα προκύπτουν κατά την πορεία της.  

Τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης θα εισηγούνται στα συµβαλλόµενα µέρη τυχόν 
απαραίτητες αλλαγές στην πορεία υλοποίησης του έργου της σύµβασης.  

Επίσης η Επιτροπής Παρακολούθησης θα πιστοποιεί την εξέλιξη υλοποίησης του έργου της 
σύµβασης και την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος, ώστε να καταβάλλονται τα ποσά που 
απαιτούνται σύµφωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω στο άρθρο 4 παρ. 4.3.  

Με έγγραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών, δύναται να ανατίθενται νέες αρµοδιότητες 
στην Επιτροπή Παρακολούθησης, πλέον των οριζοµένων από την παρούσα σύµβαση. 

Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να αντικαθιστά εκπρόσωπό του στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης, µε απόφασή του, που θα κοινοποιείται στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος.  

Η Επιτροπής Παρακολούθησης συνεδριάζει κάθε τρεις µήνες τακτικά. Επίσης έκτακτα όταν το 
ζητήσει η πλειοψηφία των µελών της.  

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι εκπρόσωπος (ο δηµοτικός σύµβουλος) του 
∆ήµου, τον οποίο αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος ο νόµιµος 
αναπληρωτής του. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής τηρούνται και φυλάσσονται 
από τον γραµµατέα αυτής. Ο πρόεδρος ή τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης µπορούν 
να ζητήσουν να κληθούν σε συνεδριάσεις πρόσωπα ικανά λόγω των ειδικών γνώσεών τους ή 
της εµπειρίας τους για την παροχή πληροφοριών ή απόψεων σχετικά µε τα συζητούµενα 
θέµατα.  

 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
Καταγγελία – Ποινική Ρήτρα.  
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9.1  Ρητά συµφωνείται ότι αντισυµβατική συµπεριφορά από οποιοδήποτε των συµβαλλοµένων 
µερών, παρέχει στο έτερο συµβαλλόµενο µέρος τη δυνατότητα να καταγγείλει τη 
Προγραµµατική Σύµβαση αυτή αξιώνοντας κάθε νόµιµη αποζηµίωση  από το άλλο 
συµβαλλόµενο µέρος 

9.2  Σε περίπτωση άκαιρης και αναίτιας λύσης της παρούσας εκ µέρους της µισθώτριας για 
ένα ή όλα τα λεωφορεία, αυτή υποχρεώνεται να αποζηµιώσει την εκµισθώτρια για την 
υπόλοιπη συµφωνηθείσα χρονική µίσθωση ( έως λύσης αυτής), λόγω και του 
συµφωνηθέντος τυπικού µισθώµατος, για κάποιο ή όλα από τα λεωφορεία, ζητήσει τη µη 
συνέχιση της µίσθωσής του/τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  
Τελικές διατάξεις.  

� Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης απαιτεί συµφωνία των 
συµβαλλοµένων µερών, που θα αποδεικνύεται εγγράφως.  

� Η παρούσα σύµβαση ρυθµίζει όλα τα θέµατα που αφορούν στην υλοποίηση του 
έργου της και τις σχέσεις των συµβαλλοµένων. 

� Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στους όρους της παρούσας, ρυθµίζεται σύµφωνα µε την 
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, αρµόδια δε είναι τα δικαστήρια του Πειραιά.  

 

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συµβαλλόµενοι, προς απόδειξη 
των οποίων συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) πρωτότυπα και αφού αναγνώσθηκε, 
υπογράφηκε νόµιµα και έλαβε κάθε συµβαλλόµενος από ένα (1) αντίτυπο αυτής.»  
 
 

Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται διάφορες απόψεις όπως αυτές 
διατυπώνονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.  

 

Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 
2. Αφού έλαβε υπόψη: 
� την υπ’ αριθµ. 35690/13-10-2011 εισήγηση. 
� τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(επί παρόντων –33- ∆ηµοτικών Συµβούλων, λόγω της µη προσέλευσης του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου κ. Χ. Αναµουρλόγλου και της αποχώρησης των κ.κ. Ρ. Ουσταµπασίδου και 

Ν. Κουκουλάρη και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας)  

 

Α.   µε ψήφους 32 ΥΠΕΡ και 1 ΠΑΡΩΝ (ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Α. Χατζησαββίδης) 

Την σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 
3852/2010, µεταξύ του ∆ήµου Ν. Ιωνίας και της Ο.Σ.Υ. Α.Ε., σύµφωνα µε τα 
παρακάτω άρθρα: 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  

Περιεχόµενα  της σύµβασης  

Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση περιλαµβάνει τα εξής άρθρα:  

� Άρθρο   1 / Περιεχόµενα της σύµβασης 

� Άρθρο   2 / Προοίµιο  
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� Άρθρο   3 / Αντικείµενό και σκοπός της σύµβασης  

� Άρθρο   4 / Προϋπολογισµός  - Πόροι – Χρηµατοδότηση  

� Άρθρο   5 / Χρονοδιάγραµµα – ∆ιάρκεια  

� Άρθρο   6 / ∆ικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων  

� Άρθρο   7 / Γεωγραφική περιοχή εφαρµογής του αντικειµένου της σύµβασης 

� Άρθρο   8 / Επιτροπή Παρακολούθησης  

� Άρθρο   9 / Καταγγελία – Ποινική Ρήτρα  

� Άρθρο 10 /  Τελικές διατάξεις 

  
ΑΡΘΡΟ 2ο  

Προοίµιο 

Ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας  λειτουργεί στα γεωγραφικά του όρια δύο συγκοινωνιακές γραµµές 
δηµοτικής συγκοινωνίας µε τις οποίες εξυπηρετούνται περίπου 500 δηµότες καθηµερινά 
για την δωρεάν πρόσβασή τους σε υπηρεσίες ( ΙΚΑ, εφορία κ.λ.π.) καθώς και προς τους 
σταθµούς ΗΣΑΠ.  

Στις σηµερινές συνθήκες οικονοµικής κρίσης η ανάγκη για την συνέχιση και διεύρυνση 
αυτής της παροχής καθίσταται περισσότερο από ποτέ αναγκαία.  

Το έργο αυτό επιτελούν σήµερα λεωφορεία πεπαλαιωµένα µε ανάγκη συνεχούς σχεδόν 
καθηµερινής συντήρησης και επισκευών δίχως δυστυχώς να εξασφαλίζεται πλέον η 
καθηµερινή λειτουργία τους . Ως εκ τούτου προκύπτουν και προβλήµατα ασφαλείας.  

Για προφανείς οικονοµικούς λόγους ο ∆ήµος αδυνατεί να προβεί σε αγορά καινούργιων 
λεωφορείων. Ως εκ τούτου την ανανέωση των λεωφορείων του επιθυµεί να την επιτύχει 
µε µίσθωση λεωφορείων από την Ο.Σ.Υ. Α.Ε. 

Επειδή ο νόµος 3852/2010 (Καλλικράτης) προβλέπει την σύναψη προγραµµατικής 
σύµβασης µεταξύ ΟΤΑ και φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που περιλαµβάνονται 
στο Ν. 1256/1982 (άρθρο 1 § 6 & παρατηρήσεις) προχωράµε στην παρακάτω 
προγραµµατική σύµβαση. 

   
ΑΡΘΡΟ 3ο  

Αντικείµενο και σκοπός της σύµβασης 

Αντικείµενο της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης είναι η συνεργασία και ο 
συντονισµός δράσης των συµβαλλοµένων φορέων µε σκοπό την µίσθωση τριών 
λεωφορείων ( δύο MIDI και ένα δωδεκάµετρο) από την Ο.Σ.Υ. Α.Ε. προς τον ∆ήµο Νέας 
Ιωνίας. 

  

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Προϋπολογισµός – Πόροι – Χρηµατοδότηση  

4.1.   Προϋπολογισµός 

Ο χρόνος  µίσθωσης των τριών λεωφορείων θα είναι δυο χρόνια . Το µηνιαίο 
µίσθωµα για καθένα από αυτά ορίζεται σε 700 Ε. Εποµένως ο συνολικός 
προϋπολογισµός της µίσθωσης είναι 3χ2χ12χ700=50400 Ε πλέον του ΦΠΑ 23% 
σύνολο 61992Ε. 

4.2.   Πόροι 

Οι εξασφαλισµένοι πόροι για τη χρηµατοδότησή του  είναι  61992 Ε από πόρους 
του ∆ήµου 

4.3    Τρόπος Χρηµατοδότησης  

Η Ο.Σ.Υ. Α.Ε. εκδίδει ,σε συνεννόηση µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου Νέας Ιωνίας ,το 
αναλογούν τιµολόγιο κάθε τρεις µήνες. 

  

ΑΡΘΡΟ 5ο  
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Χρονοδιάγραµµα - ∆ιάρκεια 

Η προγραµµατική σύµβαση είναι διετής  σύµφωνα µε αναλυτικό πρόγραµµα προόδου 
αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσης.    

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  
∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Συµβαλλοµένων 

6.1  Ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας αναλαµβάνει:  

1. Από την πρώτη µέρα παράδοσης λεωφορείου και µέχρι την επιστροφή όλων 
στην Ο.Σ.Υ. Α.Ε. , όλους τους κινδύνους επί προσώπων ή πραγµάτων από τα 
λεωφορεία και την χρήση τους. 

2. Αν για οποιανδήποτε λόγο η εκµισθώτρια υποχρεωθεί να αποζηµιώσει τρίτο για 
ζηµιές που υπέστη από την κυκλοφορία των λεωφορείων, ο µισθωτής ∆ήµος 
υποχρεούται να αποζηµιώσει πλήρως την εκµισθώτρια. 

3. Ο µισθωτής ∆ήµος βαρύνεται µε όλα τα έξοδα που βαρύνουν την κυκλοφορία 
και χρήση των λεωφορείων (ασφάλιση για κινδύνους µε τους όρους που η 
Ο.Σ.Υ. Α.Ε. ασφαλίζει τα υπόλοιπα λεωφορεία της , τέλη εν γένει, φόρους 
κ.λ.π.) και αναλαµβάνει την υποχρέωση να γίνονται οι νόµιµοι έλεγχοι των 
λεωφορείων από το ΚΤΕΟ , όποτε αυτό απαιτείται. Η Ο.Σ.Υ. Α.Ε. είναι 
απαλλαγµένη , αφού η κατοχή, χρήση και εκµετάλλευση των λεωφορείων 
βρίσκεται στο µισθωτή.  

6.2   Η Ο.Σ.Υ. Α.Ε.  αναλαµβάνει: 

1. Να παραδώσει τα προς µίσθωση λεωφορεία σε κατάσταση λειτουργίας όλων των 
προβλεπόµενων από τις προδιαγραφές τους λειτουργιών. 

2. Η εκµισθώτρια δηλώνει, ότι τα λεωφορεία είναι παλαιά , εκτελούν συγκοινωνιακό 
έργο στο Λεκανοπέδιο Αττικής , ο δε µισθωτής ∆ήµος αποδέχεται τα παραπάνω, 
εξέτασε τα λεωφορεία µε υπάλληλους του, τα δοκίµασε, τα βρήκε να λειτουργούν 
καλά, να είναι της τέλειας αρεσκείας του και κατάλληλο για την χρήση για την 
οποία προορίζει ( εξυπηρέτηση αναγκών µετακίνησης των δηµοτών του). Επίσης 
ο µισθωτής δηλώνει, ότι κατά την εξέταση των λεωφορείων δεν διαπίστωσε 
πραγµατικό ελάττωµα. 

3. Κατά την διάρκεια της µίσθωσης η Ο.Σ.Υ. Α.Ε. αναλαµβάνει την τακτική  
συντήρηση που περιλαµβάνεται στο µίσθωµα, εκτός των ανταλλακτικών και 
πάσης φύσεως αναλωσίµων υλικών, που θα χρειασθούν και τα οποία βαρύνουν 
τη   µισθώτρια. 

  
ΑΡΘΡΟ 7ο  

Γεωγραφική περιοχή εφαρµογής του αντικειµένου της σύµβασης  

Το έργο που θα υλοποιηθεί µε την παρούσα προγραµµατική σύµβαση, αφορά την 
συνδροµή και την παροχή υπηρεσιών στους δηµότες, κατοίκους και εργαζόµενους της 
Νέας Ιωνίας  στην ευρύτερη περιοχή του νοµού Αττικής.  

   
ΑΡΘΡΟ 8ο  

Επιτροπή Παρακολούθησης  

Με την παρούσα προγραµµατική σύµβαση ορίζεται 3µελής Επιτροπή Παρακολούθησης, 
που αποτελείται από εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µερών, οι οποίοι ορίζονται µε 
αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων τους.  

Στην Επιτροπή αυτή ο ∆ήµος ορίζει 2 µέλη ως εκπροσώπους του (1 δηµ. σύµβουλο, 1 
στέλεχος του τµήµατος ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας), ο Ο.Σ.Υ. Α.Ε. ορίζει 1 µέλος ως 
εκπρόσωπο του , ως και αναπληρωτές αυτών. Επίσης ο ∆ήµος ορίζει τον γραµµατέα της 
Επιτροπής. 

Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης του 
έργου της σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους της, καθώς και η ρύθµιση όλων των 
θεµάτων, τεχνικών και διαδικαστικών, που τυχόν θα προκύπτουν κατά την πορεία της.  
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Τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης θα εισηγούνται στα συµβαλλόµενα µέρη τυχόν 
απαραίτητες αλλαγές στην πορεία υλοποίησης του έργου της σύµβασης.  

Επίσης η Επιτροπής Παρακολούθησης θα πιστοποιεί την εξέλιξη υλοποίησης του έργου 
της σύµβασης και την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος, ώστε να καταβάλλονται τα ποσά 
που απαιτούνται σύµφωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω στο άρθρο 4 παρ. 4.3.  

Με έγγραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών, δύναται να ανατίθενται νέες 
αρµοδιότητες στην Επιτροπή Παρακολούθησης, πλέον των οριζοµένων από την 
παρούσα σύµβαση. 

Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να αντικαθιστά εκπρόσωπό του στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης, µε απόφασή του, που θα κοινοποιείται στο άλλο συµβαλλόµενο µέρος.  

Η Επιτροπής Παρακολούθησης συνεδριάζει κάθε τρεις µήνες τακτικά. Επίσης έκτακτα 
όταν το ζητήσει η πλειοψηφία των µελών της.  

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι εκπρόσωπος (ο δηµοτικός σύµβουλος) 
του ∆ήµου, τον οποίο αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος ο νόµιµος 
αναπληρωτής του. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής τηρούνται και 
φυλάσσονται από τον γραµµατέα αυτής. Ο πρόεδρος ή τα µέλη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης µπορούν να ζητήσουν να κληθούν σε συνεδριάσεις πρόσωπα ικανά 
λόγω των ειδικών γνώσεών τους ή της εµπειρίας τους για την παροχή πληροφοριών ή 
απόψεων σχετικά µε τα συζητούµενα θέµατα.  
 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

Καταγγελία – Ποινική Ρήτρα.  

9.1  Ρητά συµφωνείται ότι αντισυµβατική συµπεριφορά από οποιοδήποτε των 
συµβαλλοµένων µερών, παρέχει στο έτερο συµβαλλόµενο µέρος τη δυνατότητα να 
καταγγείλει τη Προγραµµατική Σύµβαση αυτή αξιώνοντας κάθε νόµιµη αποζηµίωση  
από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος 

9.2    Σε περίπτωση άκαιρης και αναίτιας λύσης της παρούσας εκ µέρους της µισθώτριας 
για ένα ή όλα τα λεωφορεία, αυτή υποχρεώνεται να αποζηµιώσει την εκµισθώτρια 
για την υπόλοιπη συµφωνηθείσα χρονική µίσθωση ( έως λύσης αυτής), λόγω και 
του συµφωνηθέντος τυπικού µισθώµατος, για κάποιο ή όλα από τα λεωφορεία, 
ζητήσει τη µη συνέχιση της µίσθωσής του/τους. 

  

ΑΡΘΡΟ 10ο  

Τελικές διατάξεις.  

� Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης απαιτεί συµφωνία των 
συµβαλλοµένων µερών, που θα αποδεικνύεται εγγράφως.  

� Η παρούσα σύµβαση ρυθµίζει όλα τα θέµατα που αφορούν στην υλοποίηση του 
έργου της και τις σχέσεις των συµβαλλοµένων. 

� Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στους όρους της παρούσας, ρυθµίζεται σύµφωνα µε την 
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, αρµόδια δε είναι τα δικαστήρια του Πειραιά.  

 

 

Β. µε ψήφους 28 ΥΠΕΡ, 4 ΚΑΤΑ (οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Π. Τσουκαλάς,                        
Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος) και 1 ΠΑΡΩΝ (ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 
Α. Χατζησαββίδης) 

Τον ορισµό του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Π. Κωστάκη, ως εκπροσώπου του ∆ήµου 
στην επιτροπή παρακολούθησης της σύµβασης, µε αναπληρωτή του τον ∆ηµοτικό 
Σύµβουλο  κ. Γ. Παπαδόπουλο. 

 

 

Γ.  µε ψήφους 32 ΥΠΕΡ και 1 ΠΑΡΩΝ (ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Α. Χατζησαββίδης) 
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Τον ορισµό του στελέχους του τµήµατος δηµοτικής συγκοινωνίας κ. Γ. 
Γιακουµάκη, ως εκπροσώπου στην επιτροπή παρακολούθησης της σύµβασης, µε 
αναπληρωτή του τον κ. Γ. Σιδηρόπουλο. 

 

  

∆.  µε ψήφους 32 ΥΠΕΡ και 1 ΠΑΡΩΝ (ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Α. Χατζησαββίδης) 

 

Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου κ. Ηρακλή Γκότση, για την υπογραφή της 
σύµβασης. 

 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ηµέρα. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

Π. Μπουρδούκος 
 
 

O Γραµµατέας ∆.Σ. 
Γ. Αναστασιάδου 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή,                  
Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, Α. Καρβουνιάρης, 
Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης, 

Π. Αβακουµίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή,                        
Π. Κωστάκης, Σπ. Αµανατίδης, Γ. Παπαδόπουλος,               

∆. Κυριαζής, ∆. Κωστιδάκης, Α. ∆ηµητσάνου,                        
Φ. Αθυµαρίτου, Π. Μανούρης, Μ. Καναβός, Ι. Λαζαρίδης, 

∆. Θωµαΐδου, Ν. Μπράτιµος, Π. Τσουκαλάς,                    
Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος,                              

∆. Κουκουλάρης, Γ. Τσοµπανίδου, Α. Χατζησαββίδης 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                                                                                                                    
από τα πρακτικά 

 

Νέα Ιωνία αυθηµερόν 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

Πέτρος  Μπουρδούκος  
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