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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4.  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΣΥΝΑΨΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΜΕ  ΤΗΝ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.

Σήμερα Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ..  συνεδρίασε  με την 
διαδικασία  της  τηλεδιάσκεψης  και  σε  εφαρμογή  της  παρ.  1  του  άρθρου  10  του 
Π.Ν.Π.  55/Α΄/11-3-2020  «Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 539/15-1-2021 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  και τα (7) μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
4. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλο,ς 
5. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
6.  Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
7. Ευάγγελος Θωμάς Αναπλ. μέλος.

1. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος.

           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 παραβρέθηκε  και  η  Ευαγγελία  Δημητριάδου  τακτική 
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
            Ο Πρόεδρος κηρύσσει  την έναρξη  της συνεδρίασης  της Οικονομικής 
Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει  να 
συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 
του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 
            «Προμήθεια  &  Εγκατάσταση  Ευφυούς  Συστήματος  Διαχείρισης  και 
Παρακολούθησης  Παρόδιας  Ελεγχόμενης  Στάθμευσης  με  χρήση  εμβυθισμένων 
Αισθητήρων στον Δήμο Έδεσσας».
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποίο  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθεί σχετική απόφαση. 
          Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθμ. πρωτ. 79/5-1-2021 εισήγηση της 
Δ/νης Περιβάλλοντος  Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου, η οποία αναφέρει τα 
ακόλουθα:
            Έχοντας υπόψη:

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 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  (  δελτία  αποστολής  )  και  
έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.

4.  Το ότι η ΕΕΑΑ αναλαμβάνει την αναφερόμενη ανωτέρω καταβολή έναντι του  
Δήμου  αποκλειστικά  και  μόνον  για  τη  χρονική  περίοδο  από  01.01.2021  -  
31.12.2021 ,

     Παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύναψη  
βασικής  σύμβασης  συνεργασίας  του  Δήμου  με  την  ΕΕΑΑ  για  την  μεταφορά  της  
συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ με ανάθεση από τον Δήμο και κάλυψη  
του κόστους από την ΕΕΑΑ για το έτος 2021.
     Η υπογραφή της εν λόγω σύμβασης είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι δυνατή η  
οικονομική στήριξη του Δήμου από την ΕΕΑΑ κατά το έτος 2021 για την μεταφορά των  
υλικών προς το ΚΔΑΥ  μέσω του χώρου μεταφόρτωσης του Δήμου.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΣΧΕΔΙΟ)

Το παρών συμφωνητικό καταρτίζεται σήμερα ......  …….  στο Μαρούσι μεταξύ των:

1)  της  Ανώνυμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία  «Ελληνική  Εταιρεία  Αξιοποίησης  
Ανακύκλωσης 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. την  υπ’ αριθμόν ……………..….απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
γ. την από ………………………...απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΑΑ

συμφώνησαν  και έκαναν  αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
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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,όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  για  την  οργάνωση  των  
εργασιών  διαχείρισης  των  δημοτικών  αποβλήτων  συσκευασίας  και  τη  λειτουργία  του 
προγράμματος ανακύκλωσης στην περιοχή του Δήμου. 

ΙΙ.   Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε Άρθρο 1 (Υποχρεώσεις Δήμου), μεταξύ των υποχρεώσεων  
του Δήμου είναι  η μεταφορά των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας της περιοχής του  
Δήμου στο ΚΔΑΥ.

ΙΙΙ.  Επειδή  ο  Δήμος  επιθυμεί  να  συλλέγει  και  να  μεταφέρει  τα  δημοτικά  απόβλητα  
συσκευασίας της περιοχής του σε xώρο μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών 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 από 01.01.2021 έως και  31.12.2021 το Δήμο, αναφορικά με τη δαπάνη  
μεταφοράς των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας  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 έως  
31.12.2021

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 από  01.01.2021 -  
31.12.2021. Κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της η ΕΕΑΑ δύναται να καταγγείλει  
το παρών συμφωνητικό αναίτια και αζήμια εντός της ως άνω χρονικής περιόδου με απλή  
ειδοποίηση προς το Δήμο προ 30 ημερών. Σιωπηρή ανανέωση ή παράταση του παρόντος  
συμφωνητικού μετά τις 31.12.2021 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:

       Για την ΕΕΑΑ                                                        Για τον Δήμο Έδεσσας    

       Ιωάννης  Ραζής                                                               Δημήτριος Γιάννου   
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       Γενικός Δ/ντής                                                                    Δήμαρχος

Υπόδειγμα  Εγγράφου  Πιστοποίησης  Ανακυκλώσιμων  Συσκευασιών   από 
Δήμο ……………… στο ΚΔΑΥ …………………….

ΜΗΝΑΣ :  ……………………….  202..

Σε  εφαρμογή  του  Συμφωνητικού  μεταξύ  της  ΕΕΑΑ   και  του  Δήμου  ….
……………………..για  το  έτος  202….,  σας  βεβαιώνω  τα  ακόλουθα  στοιχεία  που  
αφορούν στα απόβλητα συσκευασίας που μεταφέρθηκαν από τον Δήμο  την τρέχουσα  
περίοδο στο ΚΔΑΥ .................... με σκοπό τη διαλογή τους. 

Ημερομηνία 
Δρομολογίου

Κωδικός 
Οχήματος

Αριθμός 
Δελτίου 
Αποστολής

Μεταφερόμενοι 
τόνοι  από  Δήμο 
…………..  προς 
ΚΔΑΥ ……...  

ΧΧ/ΧΧ/20…. ΑΒΓ 1234 ΧΧΧ 0,00
ΧΧ/ΧΧ/20… ΑΒΓ 1234 ΧΧΧ 0,00
ΧΧ/ΧΧ/20…. ΑΒΓ 1234 ΧΧΧ 0,00
    
    

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΝΩΝ  0

Ο Δήμαρχος

(Υπογραφή & Σφραγίδα) Ημερομηνία:

          Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.
          Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ευάγγελος Θωμάς ανέφερε «ότι αν και δεν 
διαφωνώ  στην  συνεργασία  του  Δήμου  με  την  Ελληνική  Εταιρεία  Αξιοποίησης  
Ανακύκλωσης  Α.Ε  για  την  Εναλλακτική  Διαχείριση  των  Δημοτικών  Αποβλήτων  
Συσκευασίας  εντούτοις το εν λόγω συμφωνητικό το οποίο καλούμαστε να εγκρίνουμε  
θεωρώ ότι δεν εμπίπτει αρχικά στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. Ακόμη με  
την αρ.  πρωτ.: 18069/29-12-20 απόφαση ο κ. Δήμαρχος έχει  εγκρίνει  την ανάθεση  
στην εν λόγω εταιρεία η οποία έχει αναρτηθεί στην <<Διαύγεια>> και στο ΚΗΜΔΗΣ στις  
30-12-20. Επιπλέον επειδή πρόκειται για ένα συμφωνητικό θα ήταν ωφέλιμο να έχει  
περιέλθει προηγουμένως σε γνώση της νομικής υπηρεσίας ώστε να προβεί με την σειρά  
της σε μια εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή, εξετάζοντας όλες τις νομικές πτυχές  
σε ενδεχόμενη αθέτηση της συμφωνίας καθώς όπως προέκυψε και από την συζήτηση  
του θέματος ο Δήμος μας μπορεί στην συνέχεια να χρειαστεί να επαναδιαπραγματευθεί  
την συμφωνία αυτή με την Ε.Ε.Α.Α Α.Ε και αυτό γιατί το αντίτιμο μεταφοράς των 17,00  
ευρώ ανά τόνο μπορεί  να προκύψει  ως μη συμφέρον για τον Δήμο μας.  Γι’  αυτούς  
λοιπόν τους λόγους ψηφίζω ΠΑΡΩΝ».
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         Με την άποψη ότι σε μεταγενέστερο χρόνο και μάλιστα μετά το Α΄ εξάμηνο του 
2021  θα πρέπει να ελεγχτεί η διαχείριση της εκτέλεσης των εργασιών αποκομιδής, 
συλλογής μεταφόρτωσης και μεταφοράς των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας στο 
ΚΔΑΥ και ίσως χρειαστεί να αναπροσαρμοστεί το αντίτιμο της μεταφοράς των 17,00 
ευρώ  ανά  τόνο,  επισήμαναν  και  τα  μέλη  Ιωάννης  Μουράτογλου  και  Αντώνιος 
Ρυσάφης,  προτείνοντας  μάλιστα  στον  Πρόεδρο  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και 
Δήμαρχο Έδεσσας να επαναδιαπραγματευτεί με την  Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης  ΑΕ το  ποσό  των  17  ευρώ  (πλέον  ΦΠΑ)  ανά  μεταφερόμενο  τόνο, 
αποκομίζοντας για το Δήμο μία καλύτερη προσφορά.
         Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και μετά από διαλογική 
συζήτηση κι  αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. πρωτ.  79/5-1-2021 εισήγηση της 
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  βασικής σύμβασης συνεργασίας του Δήμου με την ΕΕΑΑ 
για την μεταφορά της συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ με ανάθεση 
από τον Δήμο και κάλυψη του κόστους από την ΕΕΑΑ για το έτος 2021, σύμφωνα με 
το σχέδιο όπως αυτό αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.
        Θέτει ως όρο στο Δήμαρχο να διαπραγματευθεί με την  Ελληνική Εταιρεία 
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ το  ποσό των 17 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ανά μεταφερόμενο 
τόνο,  αποκομίζοντας για το Δήμο μία καλύτερη προσφορά.
          Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς ψηφίζει παρών κατά τη ψηφοφορία για την λήψη 
απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:40 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 5/2021
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 25-1-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης,  Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία 
Ιατρίδου-Βλαδίκα, Ιωάννης Μουράτογλου,  Αντώνιος 
Ρυσάφης, Ευάγγελος Θωμάς (Αναπλ. μέλος).

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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