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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΣΤΙΣ 12  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  49/2019      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

 

 Σήμερα Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 2088/8.2.2019 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 18 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 10 Κούκος Γεώργιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 11 Μάρκου Διονύσιος 

3 Γιώγας Δημήτριος  12 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Δασκάλου Χρήστος  13 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Δημητριάδης Βασίλειος 14 Σαμλίδης Μιχαήλ 

6 Δίου Αναστάσιος 15 Σόντρας Ιωάννης  
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7 Ζδρου Αικατερίνη  16 Ταπαζίδης Δημήτριος 

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 17 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  18 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Πέτκος Χρήστος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 7 Ταμβίσκου Ευτυχία 

3 Βερικούκης Χρήστος 8 Φουνταλής Μιχαήλ 

4 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 9 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

5 Μουράτογλου Ιωάννης   

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Βερικούκης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται 

στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Τοπικών 

Κοινοτήτων: 

α.  Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

β. Βρυτών κ. Θωμάς Τζαβέλλας 

γ. Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα 

θέματα. 

Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης,  τα  θέματα της 

ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά 3ο, 1ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο και 2ο. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 2376/12.2.2019 εισήγηση της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας, η οποία έχει ως εξής: 

« Έχοντας υπόψη: 
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1. Την από 11.03.2010 Σύμβαση Συνεργασίας για την εναλλακτική Διαχείριση των 

Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας μεταξύ ΕΕΑΑ και Δήμου Έδεσσας 

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

αποκομιδής ,συλλογής μεταφόρτωσης και μεταφοράς των δημοτικών αποβλήτων 

συσκευασίας στο ΚΔΑΥ 

3. Το από 22.01.2019 αίτημα του Δήμου για την ανάγκη μεταφόρτωσης των 

ανακυκλώσιμων υλικών από τον χώρο του ΧΥΤΑ Έδεσσας σε αδειοδοτημένο ΚΔΑΥ 

4. Το ότι η ΕΕΑΑ συμφωνεί όπως καταβάλλει στον Δήμο για την μεταφορά των 

ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας προς το ΚΔΑΥ, το ποσό των 17 ευρώ 

(πλέον ΦΠΑ) ανά μεταφερόμενο τόνο , έναντι προσκόμισης από τον Δήμο των 

σχετικών εγγράφων πιστοποίησης των δρομολογίων και έκδοσης του σχετικού 

τιμολογίου.  

Παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας για 

τροποποίηση της σύμβασης συνεργασίας του Δήμου με την ΕΕΑΑ για την μεταφορά της 

συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ με ανάθεση από τον Δήμο για το έτος 

2019. Η υπογραφή της εν λόγω σύμβασης είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι δυνατή 

η οικονομική στήριξη του Δήμου από την ΕΕΑΑ κατά το έτος 2019 για την μεταφορά των 

υλικών προς το ΚΔΑΥ, μέσω χώρου μεταφόρτωσης του Δήμου». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε να τροποποιηθεί η από 11.3.2010 σύμβαση 

μεταξύ της ΕΕΑΑ Α.Ε. και του Δήμου Έδεσσας, σύμφωνα με το σχέδιο τροποποίησης της 

σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων 

συσκευασίας, το οποίο γνωστοποιήθηκε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 

ηλεκτρονικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει την τροποποίηση  της από 11.3.2010 σύμβασης συνεργασίας για την 

εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, μεταξύ της ΕΕΑΑ Α.Ε. και του 

Δήμου Έδεσσας, σύμφωνα με το σχέδιο τροποποίησης της σύμβασης συνεργασίας, το 

οποίο έχει ως εξής: 

«Η παρούσα τροποποίηση καταρτίζεται σήμερα ......  ……. 2019 στο Μαρούσι 

μεταξύ των: 
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1) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΕΑΑ ΑΕ», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου 

Αττικής (οδός Χειμάρρας αρ. 5) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της 

παρούσας  από τον κ. Ιωάννη Ραζή και  

2) του Δήμου Έδεσσας  (οδός Πλ. Αιγών 1)  με ΑΦΜ 998721868  Δ.Ο.Υ. Έδεσσας  

και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τoν κ. Δημήτριο Γιάννου   

Δήμαρχο Έδεσσας    (στο εξής ο «Δήμος») 

 οι παραπάνω συμβαλλόμενοι που θα αναφέρονται στο εξής από κοινού ως τα 

«Μέρη»,  έχοντας υπ΄ όψη:   

α. την από  11.03.2010  σύμβαση μεταξύ ΕΕΑΑ και Δήμου.  

β. το από 22.01.2019 αίτημα του Δήμου  

γ. την  υπ’ αριθμόν ………….απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  

δ. την από …………..απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΑΑ 

συμφώνησαν  και έκαναν  αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ι. Δυνάμει της από 11.03.2010  Σύμβασης Συνεργασίας για την Εναλλακτική 

Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας (εφεξής η «Σύμβαση Συνεργασίας»), 

συμφωνήθηκε μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων μερών το πλαίσιο συνεργασίας αυτών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001, για την οργάνωση των εργασιών διαχείρισης 

των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας και τη λειτουργία του προγράμματος 

ανακύκλωσης στην περιοχή του Δήμου.  

ΙΙ. Σύμφωνα με το Άρθρο Ε.1 (Υποχρεώσεις Δήμου), μεταξύ των υποχρεώσεων του 

Δήμου είναι η μεταφορά των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας της περιοχής του 

Δήμου στο ΚΔΑΥ με μέσα που θέτει στην διαθεσή του η ΕΕΑΑ (εξοπλισμός συλλογής). 

ΙΙΙ. Επειδή ο Δήμος επιθυμεί να συλλέγει και να μεταφέρει τα δημοτικά απόβλητα 

συσκευασίας της περιοχής του σε xώρο μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών που 

βρίσκεται εντός του ΧΥΤΑ  Έδεσσας και από εκεί να μεταφέρονται με ευθύνη του Δήμου 

στο ΚΔΑΥ 

IV. Επειδή η ΕΕΑΑ στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 2939/2001 επιθυμεί να συνδράμει 

για την περίοδο έως και 31.12.2019 τον  Δήμο, αναφορικά με τη δαπάνη μεταφοράς των 

δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας  από τον χώρο μεταφόρτωσης στο ΚΔΑΥ,  

Τα μέρη συμφωνούν και συνομολογούν τα ακόλουθα: 

1. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των εργασιών αποκομιδής, συλλογής, 

μεταφόρτωσης και μεταφοράς των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας στο 

ΚΔΑΥ 
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2. Η ΕΕΑΑ συμφωνεί όπως καταβάλλει στον Δήμο για τη μεταφορά των 

ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας προς το ΚΔΑΥ, το ποσό των 17 ευρώ 

(πλέον ΦΠΑ) ανά μεταφερόμενο τόνο, έναντι προσκόμισης από το Δήμο των 

σχετικών εγγράφων πιστοποίησης των δρομολογίων (δελτία αποστολής του 

Δήμου υπογεγραμμένα αρμοδίως) και έκδοσης του σχετικού τιμολογίου 

(επισυνάπτεται υπόδειγμα εγγράφου πιστοποίησης). 

 3. Ρητά συμφωνείται ότι η ΕΕΑΑ αναλαμβάνει την αναφερόμενη ανωτέρω καταβολή   

έναντι του Δήμου αποκλειστικά και μόνον για τη χρονική περίοδο έως  31.12.2019. Κατά 

την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ΕΕΑΑ και μετά από συμφωνία μεταξύ των εδώ 

συμβαλλομένων μερών, θα συμφωνηθεί τυχόν έγγραφη παράταση της παρούσας μετά 

την 31.12.2019. Σιωπηρή ανανέωση ή παράταση της παρούσας δεν είναι δυνατή.  

Κατά τα λοιπά παραμένουν ισχυροί οι όροι της από 11.03.2010 Σύμβασης 

Συνεργασίας μεταξύ ΕΕΑΑ και Δήμου. 

Η παρούσα συντάχθηκε σε δύο  (2) αντίτυπα για να λάβει κάθε μέρος από (1) ενώ 

(1) φωτοαντίγραφο κατατίθεται στον ΕΟΑΝ  και υπογράφεται ως ακολούθως» 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  49/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  20.2.2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου  

Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος,  

Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος,  Μάρκου  

Διονύσιος,  Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πασχάλης  

Αλέξανδρος,  Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης,  Ταπαζίδης Δημήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος,  Χατζόγλου Ιωάννης.   

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας 

- Αναπλ. Προϊστάμενο Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας  Δ.  

Ζήμνα 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Πρασίνου  Μ. Βλάχου - Κατσάρα 
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