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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ  30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  124/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

27. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

¨ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.¨ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΖΟ-

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

 

 Σήµερα Πέµπτη 30 Απριλίου 2015 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 10.788/24-4-2015 έγγραφη 

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

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

τα 24 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 15 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Βερικούκης Χρήστος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

ΑΔΑ: 6Π72ΩΡΠ-0ΣΤ



 2 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 

6 ∆ασκάλου Χρήστος  18 Σόντρας Ιωάννης  

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 19 Ταµβίσκου Ευτυχία  

8 ∆ίου Αναστάσιος 20 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 Ζδρου Αικατερίνη  21 Τσιβόγλου Χρήστος  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 22 Φουνταλής Μιχαήλ  

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  23 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

12 Κούκος Γεώργιος 24 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Πέτκος Χρήστος 

2 Μάρκου ∆ιονύσιος   

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γεώργιος Παρθενόπουλος αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση µετά τη συζήτηση του 2ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αλέξανδρος Πασχάλης αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση και δεν συµµετείχε στη συζήτηση του 32ου & του 34ου θέµατος της ηµερήσιας 

διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων: 

α) Αγίου Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης 

β) Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης 

γ) Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους.  

Απουσίασε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας και οι πρόεδροι των Τ.Κ. Άγρα, 

Άρνισσας, Βρυττών, Καρυδιάς, Μεσηµερίου, Ριζαρίου, Περαίας, Σωτήρας, Φλαµουριάς 

καθώς και ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Γραµµατικού, αν και κλήθηκαν νόµιµα.  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τa θέµατα. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 20/4/15 εισήγηση της ∆/νσης Τ.Υ. & 

Πολεοδοµίας, η οποία έχει ως εξής: 

«Ο ∆ήµος Έδεσσας, ως διαχειριστής αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), σύµφωνα µε την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010), 
είναι υποχρεωµένος να οργανώσει ατοµικά ή συλλογικά συστήµατα διαχείρισης (ΑΣΑ-ΑΕΚΚ) 
ή να συµµετάσχει σε Συλλογικά Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΣΕ∆). Λόγω της 
αδυναµίας σύστασης και οργάνωσης τέτοιου συστήµατος, αναγκαστικά οφείλουµε να 
συνεργαστούµε µε εγκεκριµένα ΣΣΕ∆ που να καλύπτουν την Π.Ε. Πέλλας. 

Η ∆/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας, απευθύνθηκε και στα τρία 
εγκεκριµένα ΣΣΕ∆ που καλύπτουν την Π.Ε. Πέλλας : 

1. ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. - Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. 
2. ΨΑΡΡΑΣ - Εναλλακτική ∆ιαχείριση Α.Ε.Κ.Κ. Α.Μ.Κ.Ε. 
3. ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε. - Ανακύκλωση αδρανών Β. Ελλάδος  

για να ενηµερωθεί για τον κατάλογο των συµβεβληµένων µε αυτά µονάδων και τον 
τιµοκατάλογο εισφοράς ανά είδος αποβλήτου. 

Επειδή το µοναδικό ΣΣΕ∆ που διαθέτει µονάδα στον Ν. Πέλλας είναι η "ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε." 
(ΑΤΛΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΕΠΕ), εισηγούµαστε : 

Την υπογραφή συµφωνητικού συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Έδεσσας και της "ΑΝΑΚΕΜ 
Α.Ε." - Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών 
και Κατεδαφίσεων, για την διαχείριση των µπαζο-απορριµµάτων που παράγονται από τις 
δραστηριότητες του ∆ήµου Έδεσσας». 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών, το σχέδιο του συµφωνητικού 

συνεργασίας για τη διαχείριση των µπαζο-απορριµµάτων που παράγονται από τις 

δραστηριότητες του ∆ήµου Έδεσσας και είναι το εξής: 

«Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ………….., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:  

1) Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και 

Κατεδαφίσεων «Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.» με έδρα 

Μοναστηρίου 93Α, ΤΚ 54627, ΑΦΜ: 800377801, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον κ. Hλία Δημητριάδη του Γεωργίου και θα καλείται στο παρόν «ΑΝΑΚΕΜ ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ» 

και 

2) Η εταιρεία με την επωνυμία «……………» με διακριτικό τίτλο «…..…….»  με έδρα στη ….…, με ΑΦΜ …, ΔΟΥ 

…, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. ……., καλούμενη στο εξής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ»  

συμφωνούν στη συνεργασία για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΕΚΚ, σύμφωνα με τους όρους τις 

προϋποθέσεις και τους στόχους, που περιγράφονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103-24/08/2010 

για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ και το Νόμο 2939/2001 που αφορά στην Εναλλακτική Διαχείριση συσκευασιών 

και άλλων προϊόντων.  

Προοίμιο 

Στην ΚΥΑ 36259/2010 προσδιορίζεται ότι Διαχειριστές είναι οι ανάδοχοι των δημοσίων και ιδιωτικών έργων 

(κατασκευαστές, οι εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, οι φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και 

παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο κύριος του έργου, 

εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο. 
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Οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται να οργανώνουν ατομικά ή συλλογικά συστήματα ή να συμμετέχουν σε 

συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από τη δραστηριότητας 

τους κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 

3954/2010 και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην ΚΥΑ 36259/2010. ( Άρθρ. 8, 

παρ. 2.1 ΚΥΑ 36259/2010).  

Οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ προωθούν κατ’ εφαρμογή του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ την 

πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης, με την οργάνωση συστημάτων συλλογής, 

προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς, ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών ΕΚΚ, τηρουμένων των 

διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και συστήματα 

επαναχρησιμοποίησης των δυνάμενων να αξιοποιηθούν υλικών.  ( Άρθρ. 8, παρ. 2.2 ΚΥΑ 36259/2010). 

Το «ΑΝΑΚΕΜ ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ» εγκρίθηκε από τον Ε.Ο.ΑΝ.  (35
η
 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.) με διάρκεια 

ισχύος της έγκρισης έξι χρόνια, αρχής γενομένης από την 11/10/2012 και με γεωγραφική εμβέλεια τους 

πρώην νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Ημαθία, Πέλλα, Πιερία, 

Σέρρες και Χαλκιδική). Το «ΑΝΑΚΕΜ ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ» οφείλει να συνεργάζεται με αδειοδοτημένους συλλέκτες – 

μεταφορείς και εγκαταστάσεις και μέσω του συστήματος μπορούν να διαχειρίζονται τα ΑΕΚΚ, οι κωδικοί 

των οποίων περιλαμβάνονται στις αδειοδοτήσεις των συνεργαζόμενων εγκαταστάσεων. 

Σκοπός-Στόχοι 

Το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό, συνομολογείται μεταξύ του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ  και του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ με στόχο τη 

διαχείριση των ΑΕΚΚ, έτσι όπως προβλέπεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103-24/08/2010 και στη 

σχετική αδειοδότηση του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ (Ε.Ο.Αν., Α.Π.: 1183/11-10-2012) για την εναλλακτική διαχείριση των 

ΑΕΚΚ που προκύπτουν από το έργο «………………………………………………………..» με φορέα 

………………………………………………….….. . 

Με τη σύμβαση αυτή ο Διαχειριστής εκπληρώνει την υποχρέωσή του να οργανώσει ατομικά ή συλλογικά 

συστήματα ή να συμμετέχει σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που 

παράγονται από τη δραστηριότητά τους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.3854/2010 και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που 

προβλέπονται στην ΚΥΑ 36259/2010. 

Υποχρεώσεις-δικαιώματα συμβαλλομένων 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση σε συνεργασία με το «ΣΣΕΔ ΑΕΕΚ»: 

- Να μεταφέρει και να παραδίδει στις συνεργαζόμενες με το ΣΣΕΔ ΑΕΕΚ μονάδες επεξεργασίας, τα 

ΑΕΚΚ που παράγονται από το έργο.  

- Να παραλαμβάνει το σχετικό Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής και Ζυγολόγιο, που θα εκδίδεται από 

τη μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ επί τόπου κατά την άφιξη και ζύγιση  των ως άνω υλικών στις 

μονάδες επεξεργασίας.  

- Να καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, όπως προκύπτουν από την παρούσα 

σύμβαση. 

- Να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και να υποβάλλει ΣΔΑ 

στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης.  

- Να υποβάλλει στο ΣΣΕΔ το ΣΔΑ του αντίστοιχου έργου, που υποβάλλει ο Διαχειριστής στις 

αρμόδιες υπηρεσίες, και να δίνει τη δυνατότητα στο ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ να ελέγχει την εφαρμογή του ΣΔΑ. 

Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ αναλαμβάνει την υποχρέωση: 
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- Να αναρτά δημόσια και να ενημερώνει το διαχειριστή για όλες τις μονάδες επεξεργασίας και 

παράδοσης ΑΕΚΚ με τις οποίες συνεργάζεται και να διευκολύνει την παράδοση των ΑΕΚΚ από το 

διαχειριστή στις συνεργαζόμενες μονάδες 

- Να παραδίδει στο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, τη Βεβαίωση  Παραλαβής που προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 3 

εδ α3 της ΚΥΑ  36259/1757/Ε103/2010 για τα ΑΕΚΚ που αυτός παραδίδει στις συνεργαζόμενες 

μονάδες και να εκδίδει τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής.  

- Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται σε θέματα: 

o Προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας, της ασφάλειας των εργαζομένων στο σύστημα και 

των καταναλωτών. 

o Προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου. 

o Αποφυγής εμποδίων στο εμπόριο ή στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό για τα εισαγόμενα 

προϊόντα.  

- Να αντιμετωπίζεται, ως απόρρητες όλες τις πληροφορίες που έρχονται σε γνώση του από το 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει. 

- Να απαγορεύει στο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ την παράδοση υλικών που δεν αντιστοιχούν στα ΑΕΚΚ (κωδ. ΕΚΑ: ) 

με προσμίξεις άλλων υλικών επικίνδυνων και μη, και συγχρόνως να του υποδεικνύει τις αντίστοιχες 

μονάδες επεξεργασίας επικινδύνων υλικών ή άλλων αποβλήτων, προς τις οποίες υποχρεούται να 

παραδώσει τα υλικά αυτά.  

Οικονομικό πλαίσιο 

Το κόστος διαχείρισης για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ του έργου, το οποίο βαρύνει το 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, είναι το προβλεπόμενο στον εγκεκριμένο από τον  ΕΟΑΝ κατάλογο, για κάθε κατηγορία 

υλικού για το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, όπως αυτές προβλέπονται στο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).  

Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ υποχρεούται να εκδίδει το κατά νόμο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ την τελευταία μέρα του εκάστοτε μηνός, 

σύμφωνα με τα Δελτία Ποσοτικής Παραλαβής και Ζυγολόγια, που εκδίδει η μονάδα επεξεργασίας για τον 

αντίστοιχο μήνα. Η Εξόφληση του ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ , θα γίνεται το αργότερο μέσα σε 60 ημερολογιακές μέρες 

από την έκδοσής του.  

Διάρκεια Σύμβασης  

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου 

«……………………………………………» με φορέα ………………………………………………………… . 

 

Η συνεργασία λύεται αυτομάτως και αυτοδικαίως εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη απολέσει με 

υπαιτιότητά του τις προβλεπόμενες από το νόμο εγκρίσεις ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση 

ή κηρυχθεί σε πτώχευση. Ουδείς εκ των συμβαλλομένων στο παρόν έχει ευθύνη αποζημιώσεως του άλλου 

σε περίπτωση που η σύμβαση λυθεί για τους ανωτέρω λόγους. 

Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να λύσει τη παρούσα σύμβαση σε περίπτωση που επιθυμεί να συμβληθεί 

με άλλο εγκεκριμένο σύστημα.  

Διοικητικές Κυρώσεις  

Σε κάθε Διαχειριστή ΑΕΚΚ ή άλλο οικονομικό παράγοντα που ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση κατά 

παράβαση των διατάξεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103-24/08/2010 και ειδικότερα των άρθρων 7, 8 και 9, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο αρθ. 20 του Ν. 2936/2001 και έτσι όπως αντικαταστάθηκε 

από το αρθ. 6 του Ν.3854/2010. 

Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του 

Ε.Ο.ΑΝ.   και από προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου.  
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Πλαίσιο Συνεργασίας 

Το παρόν συμφωνητικό αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων και υπερισχύει 

οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης συμφωνίας προφορικής ή γραπτής. Όλοι οι όροι του παρόντος 

συμφωνητικού είναι ουσιώδεις. Κάθε τροποποίηση της του παρόντος συντελείται και αποδεικνύεται μόνο 

εγγράφως, απαγορευμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.   

Σε περίπτωση που μέρος των συμφωνηθέντων διατάξεων και όρων του παρόντος θεωρηθούν άκυρα,  

εξακολουθούν να ισχύουν οι υπόλοιποι όροι της σύμβασης. Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από το 

Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο, κάθε αμφισβήτηση που δημιουργείται από την εφαρμογή του θα λύνεται 

στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. 

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε έξι (6) αντίγραφα και, αφού διαβάστηκε και 

βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους όπως ακολουθεί».  

 Επίσης, έθεσε υπόψη τον κατάλογο τιµών εισερχοµένων ΑΕΚΚ, ο οποίος έχει ως 

εξής: 

Κατηγορίες ΑΕΚΚ  
Χρηµατική Εισφορά1  

(ευρώ/τόνο) 

Απόβλητα εκσκαφών, καθαρά σκυροδέµατα (άοπλα), 
πλάκες πεζοδρ. 

3,02 

Απόβλητα απόξεσης ασφάλτου/ καθαιρέσεως 
ασφάλτου 

3,02 

Απόβλητα κατεδαφίσεων χωρίς πολλά πρόσµικτα 
υλικά & οπλ. σκυροδέµατα 

6,48 

Απόβλητα κατεδαφίσεων µε πολλά πρόσµικτα υλικά 9,58 

Απόβλητα ανακαινίσεων 14,46 

1
Στις αναγραφόµενες τιµές δεν περιλαµβάνεται ΦΠΑ. 

 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Ιωάννη Σόντρα 

και Αντώνιο Ρυσάφη και στον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου, προκειµένου να 

εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω µετά από διαλογική 

συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του  άρθρ. 65 του Ν. 3852/2010  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει τη σύναψη συµφωνητικού συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Έδεσσας 

και της "ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε." - Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 

Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, για την διαχείριση των µπαζο-

ΑΔΑ: 6Π72ΩΡΠ-0ΣΤ



 7 

απορριµµάτων που παράγονται από τις δραστηριότητες του ∆ήµου Έδεσσας, διάρκειας 

ενός έτους, το  σχέδιο του οποίου αναφέρεται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας. 

Β. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου για την 

υπογραφή του συµφωνητικού συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Έδεσσας και της 

"ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε." - Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων. 

Η παραπάνω απόφαση ψηφίστηκε µε την προϋπόθεση να συναφθεί άµεσα 

Προγραµµατική Σύµβαση µε το ΦΟ∆ΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας για τη διαχείριση των 

µπαζο-απορριµµάτων µε τη χρήση του σπαστήρα ογκωδών απορριµµάτων. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Αντώνιος Ρυσάφης και Ζωγράφα Αρβανιτίδου – 

Ιωσηφίδου µειοψηφούν µε την παραπάνω απόφαση, διότι δεν προβλέπεται 

συγκεκριµένο έργο και συγκεκριµένη διάρκεια και πιστεύουν ότι καταστρατηγείται το 

πνεύµα του νόµου κι ο ∆ήµος θα διαχειρίζεται τα µπάζα όλου του ∆ήµου, ενώ θα έπρεπε 

ο κάθε πολίτης να µεριµνεί για τη σωστή διαχείρισή τους. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  124/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  14/5/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου 

Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πασχάλης  

Αλέξανδρος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

 - ∆/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κ  ∆. Μεταξά 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κα Μ. Βλάχου - 

Κατσάρα 
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