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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 119/2022    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. 

 
Σήμερα Τρίτη 26 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε στο Δημοτικό 

Κατάστημα δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις 
εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, 

σε εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 5.268/21-4-2022(ορθή επανάληψη) του Προέδρου της, που 

είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό 

Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα 
της ημερήσιας διάταξης. 

          Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα έξι (6) από τα (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 

2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος, 
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. 

Μέλος, 
5. Κων/νος Λαμπρόπουλος (Αναπλ. Μέλος), 
6. Ιωάννης Τσεπκεντζής (Αναπλ. Μέλος). 

1.Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος. 

2.Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. μέλος, 
3.Ευάγγελος Θωμάς-Τακτ. Μέλος. 

           Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη Αναστασία Ιατρίδου, Ιωάννης Μουράτογλου 
και Μιχάλης Σαμλίδης συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση ενώ τα 

αναπληρωματικά μέλη Ιωάννης Τσεπκεντζής και Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος με τη 
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.  
           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 

Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας. 

            Στη συνεδρίαση συμμετείχε δια ζώσης και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική 
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.   
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            Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι άρχισαν να συζητούν τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
            Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθμ. πρωτ. 5.191/19-4-2022 εισήγηση 
της Δ/νης Περιβάλλοντος  Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου, η οποία αναφέρει 

τα ακόλουθα: 

     Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις του Ν.4819/2021 (ΦΕΚ Α 129/23.07.2021) ότι η υποχρέωση των 

συστημάτων -ΣΕΔ- είναι αναλογική των συμβεβλημένων με αυτά ποσοτήτων αποβλήτων 

συσκευασίας ( συμβεβλημένες ποσότητες στην ΕΕΑΑ προς το σύνολο των αποβλήτων 

συσκευασίας στην χώρα) 

2.Την υπ’ αριθμόν 106453/20.02.03 απόφαση του Υπουργού  ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, όπως 

ανανεώθηκε με την υπ’ αριθ. 118019/18.03.2009 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 

και στη συνέχεια ανανεώθηκε με την 167.1/13.05.2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ , 

κατά την οποία η ΕΕΑΑ έχει λάβει έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Σ.Σ.Ε.Δ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ που έχει οργανώσει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 

της (στο εξής το «Σύστημα») κλπ.. 

3.Το ότι η ΕΕΑΑ υποχρεούται στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης που 

ορίζονται στον νόμο με αναγωγή στις ποσότητες συσκευασιών παραγωγών που έχουν 

ενταχθεί στο σύστημα της, κλπ.. 

4.Το ότι η ΕΕΑΑ στο πλαίσιο υφιστάμενου έργου συλλογής και ανάκτησης αποβλήτων 

συσκευασίας έχει εξασφαλίσει τη συνεργασία με Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων 

Υλικών ( εφ’ εξής ΚΔΑΥ), όπου θα μεταφέρονται τα συλλεγόμενα απόβλητα συσκευασίας 

προς περαιτέρω διαλογή και επεξεργασία , ώστε να προωθούνται στη συνέχεια προα 

αξιοποίηση και ανακύκλωση. 

5.Το ότι ο Δήμος Έδεσσας είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των εργασιών 

αποκομιδής ,συλλογής μεταφόρτωσης και μεταφοράς των δημοτικών αποβλήτων 

συσκευασίας στο ΚΔΑΥ σε συνεργασία με τους υπόχρεους φορείς διαχείρισης 

αποβλήτων. 

     Παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύναψη  

Σύμβασης Συνεργασίας του Δήμου με την ΕΕΑΑ για την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου στο πλαίσιο του Νόμου και του εν γένει νομοθετικού 

πλαισίου για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους , ήτοι από 01.01.2022 έως 31.12.2022. 

          Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 
          Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Τσεπκεντζής παίρνοντας το λόγο 

επισήμανε το γεγονός πως το θέμα έρχεται προς ψήφιση σχεδόν στη μέση του έτους κι 
ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η σύμβαση με την ΕΕΑΑ και συνεπώς  γι’ αυτούς τους λόγους 
θα ψηφίσει παρών. 

         Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και μετά από διαλογική 
συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. πρωτ. 5.191/19-4-2022 εισήγηση της 
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Δ/νης Περιβάλλοντος  Πρασίνου και Καθαριότητας του καθώς και τις σχετικές 

διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1θ του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο 
τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της 

Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,  
 

Αποφασίζει ομόφωνα 

         Εγκρίνει τη σύναψη  Σύμβασης Συνεργασίας του Δήμου με την Εναλλακτική 
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. για την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου στο πλαίσιο του Νόμου και του εν γένει 
νομοθετικού πλαισίου για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους, ήτοι από 01.01.2022 έως 
31.12.2022. 

          Το μέλος Ιωάννης Τσεπκεντζής ψηφίζει παρών κατά τη ψηφοφορία για την 
λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα για τους λόγους που επικαλείται ανωτέρω. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 119/2022 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
12:25 μ.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 27-4-2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 
Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής 

(Αναπλ. Μέλος), Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος 
(Αναπλ. Μέλος). 
 

 
Αποδέκτες προς ενέργεια:  
- Αναπλ. Προϊστάμενο Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας  Δ. Ζήμνα. 

 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 
-Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Πρασίνου  Μ. Βλάχου - Κατσάρα 
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