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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  23/2020      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

19. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EAST – WEST GREECE IKE ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ – ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 

 

 Σήμερα Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 1016/27.1.2020 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 25 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 14 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Ξυλουργίδης Αντώνιος, (Αντιπρόεδρος) 15 Μουστάκας Γεώργιος 

3 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 16 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 
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4 Γιώγας Δημήτριος 17 Πασχάλης Αλέξανδρος 

5 Θεοδώρου Έλλη 18 Πέτκου Αναστάσιος 

6 Θωμάς Ευάγγελος 19 Ρυσάφης Αντώνιος 

7 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 20 Σαμλίδης Μιχαήλ 

8 Καραμάνη Δήμητρα 21 Ταμβίσκου Ευτυχία 

9 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 22 Τζιάκος Δημήτριος 

10 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 23 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

11 Κίτσου Ελένη 24 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

12 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 25 Χατζόγλου Ιωάννης 

13 Μούκας Σωτήριος   

  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Δελής Αθανάσιος 2 Καραπατσούδη Ελένη 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ευτυχία Ταμβίσκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

μετά τη συζήτηση του 19ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης  

β. Βρυτών κ. Τζαβέλλας Θωμάς  

γ. Νησίου κ. Θεόδωρος Χορόζης  

δ. Παναγίτσας κ. Ανδρονίκη Παρθενοπούλου  

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας 

Γραμματικού κ. Νικόλαος Μούκας.  

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Κοινότητας Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας. 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η 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. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 934/23.1.2020 εισήγηση της 

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

       «ΣΧΕΤ: 1. Η με αριθ. πρωτ. 19738/14-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & 

Καθαριότητας για λήψη απόφασης από το Δ.Σ. της έγκρισης  υλοποίησης του προγράμματος 

χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης - υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων 

υλικών. 

              2.  Η  341/2019 απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της υλοποίησης του παραπάνω προγράμματος. 

              3. Η με αριθ. πρωτ. 23583/5-12-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου για 

υποβολή προτάσεων συνεργασίας από Εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο με σκοπό   

την υλοποίηση του προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης - 

υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών. 

            4. Η με αριθ. πρωτ. 24255/16-12-2019 προσφορά της εταιρίας EAST-WEST GREECE IKE για 

συνεργασία με τον Δήμο Έδεσσας και το σχέδιο σύμβασης 

 
Εισήγηση 

       Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά , παρακαλούμε όπως εγκρίνετε 

1. Την προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρία EAST-WEST GREECE IKE   

2. Την υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Έδεσσας με την εταιρία EAST-WEST 

GREECE IKE  για την υλοποίηση προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών 

ένδυσης - υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στον Δήμο Έδεσσας». 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Αντώνιο 

Ρυσάφη, Ευτυχία Ταμβίσκου, Δήμητρα Καραμάνη και Ιωάννη Τσεπκεντζή,  προκειμένου 

να θέσουν ερωτήσεις και να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέμα, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος μετά την παρατήρηση του κ. Ρυσάφη πρότεινε να 

αντικατασταθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του σχεδίου της σύμβασης, αρμόδια 

δικαστήρια από της Θεσσαλονίκης στης Έδεσσας. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την 

αριθμ.341/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, τη με αριθμ. πρωτ. 23583/5.12.2019 
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πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τη με αριθμ. πρωτ. 24255/16.12.2019 

προσφορά της EAST-WEST GREECE IKE 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  

Α. Εγκρίνει την προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρία EAST-WEST GREECE 

IKE.   

Β. Εγκρίνει την υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Έδεσσας με 

την εταιρία EAST-WEST GREECE IKE  για την υλοποίηση προγράμματος χωριστής 

συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης - υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων 

υλικών στον Δήμο Έδεσσας, το σχέδιο της οποίας έχει ως εξής: 

«Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις ........... τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός: 

 

Ι. Ο Δήμος .............., με στοιχεία: 

 

Επωνυμία :                     

Δραστηριότητα :  

Νόμιμος Εκπρόσωπος :  

Έδρα :                             

Τ.Κ. :                                

Δήμος / Πόλη :  

Νομός :                             

Α.Φ.Μ. :  

Δ.O.Y. :                            

Τηλ. :    

Fax :  

Υπεύθ. Επικοινωνίας :    

Τηλ :                              

e-mail :  

 

ΙI. η εταιρία «EASTWESTGREECE – ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΙΠΩΝ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «EAST WEST GREECE 

Ι.Κ.Ε»,  αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, η 

οποία θα αποκαλείται στο εξής «EASTWEST» κι έχει έδρα στο Τριάδι Θέρμης, του 

νομού Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 800658451, ΔOY Ζ΄ Θεσσαλονίκης, και νομίμως 

εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Can Avni Kursun 
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συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 

Η «EASTWEST» δηλώνει ότι είναι κάτοχος άδειας συλλογής και μεταφοράς μη 

επικίνδυνων αποβλήτων (υπ΄αριθ. πρωτ. 9252, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κεντρικής 

Μακεδονίας) που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα ΙΑ και ΙΒ της ΚΥΑ 50910/2727/2003, 

με κωδικούς ΕΚΑ: 

 

20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

20 01 10 ρούχα 

20 01 11 υφάσματα 

20 01 25 βρώσιμα έλαια και λίπη 

. 

Άρθρο 1: Αντικείμενο σύμβασης 
 

Ο Δήμος δηλώνει ότι θα παραδίδει στην «EASTWEST» τα μεταχειρισμένα είδη ένδυσης και 

υπόδησης και λοιπά υφασμάτινα υλικά (ρούχα, τσάντες, πάνινα παιχνίδια, παπούτσια κλπ.) 

και η «EASTWEST» θα συλλέγει τα προαναφερθέντα υλικά με δικά της μέσα. 

 

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις 
 

1. Η «EASTWEST» αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαχείριση του ρεύματος των 

μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών και 

ειδικότερα: 

 

 Την δωρεάν τοποθέτηση κάδων ειδικών προδιαγραφών για τη συλλογή των 

μεταχειρισμένων ρούχων  

 Τη συλλογή των υλικών με μέσα της εταιρίας και παράδοση 150 κιλών ρούχων 

ετησίως προς τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. 

 Την προώθηση των μη επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών προς ανακύκλωση 

 Την οργάνωση εκστρατείας προβολής και ευαισθητοποίησης των δημοτών, την 

εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και την έκδοση έντυπου ενημερωτικού υλικού 

με δικές της δαπάνες (1 φορά/χρόνο). 

 Την προσκομιδή ανάλυσης των ποσοτήτων των συνολικά συλλεγόμενων υλικών στον 

δήμο σας επί εξάμηνης βάσεως.  

 Την επισκευή των κάδων σε περίπτωση βλάβης και την αντικατάσταση σε περίπτωση 

καταστροφής τους καθώς και την παροχή πυρασφάλειας των κάδων. 

 Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της σύμβασης δημιουργηθεί στη Ελλάδα 

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) για απόβλητα ένδυσης και 

υπόδησης, η σύμβαση θα τροποποιηθεί, προς εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία, 

και ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με το σύστημα.  
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2. Ο Δήμος σε συνεργασία με την “EASTWEST” αναλαμβάνουν να υποδείξουν εντός 

των διοικητικών ορίων του δήμου τις θέσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν οι κάδοι 

συλλογής των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης. 

 

3. Αρχικά, και αμέσως μετά την υπογραφή της παρούσης, η «EASTWEST»  θα 

τοποθετήσει 17 κάδους σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος σε συνεργασία με την 

εταιρεία. Εφόσον παραστεί ανάγκη και κρίνεται απαραίτητο από την εταιρεία, ο 

αριθμός μπορεί να αυξηθεί έως και 28 κάδους.     

 

 

Άρθρο 3: Χρονική διάρκεια - καταγγελία 
 

Διάρκεια της προκείμενης συμβάσεως συμφωνείται το χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών με 

αρχή την .................... και τέλος την .................. Kαθένα από τα μέρη έχει δικαίωμα να 

καταγγείλει την παρούσα σύμβαση μόνο για σπουδαίο λόγο, κοινοποιώντας προς το άλλο 

μέρος έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία από την 

οποία επιθυμεί να επέρχονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας. Ως σπουδαίος λόγος 

θεωρείται η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης. 

Η σύμβαση παρατείνεται επ’αόριστον εφόσον κανένα από τα 2 μέρη δεν διαμαρτυρηθεί 

εγγράφως τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την λήξη της πενταετούς διάρκειάς της. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο η σύμβαση διακοπεί, ο Δήμος       υποχρεούται να 

επιστρέ ει τους κάδους.  

  

Άρθρο 4: Εφαρμοστές διατάξεις - δικαιοδοσία 
 
Αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύ ει από το παρόν και 

συμπεριλαμβανομένων περί την ισχύ ερμηνεία ή εκτέλεση αυτού είναι τα δικαστήρια της 

Πόλεως της Έδεσσας. 

 

Άρθρο 5: Τελικές διατάξεις 
 

Για την τροποποίηση, ανανέωση, λύση των όρων της παρούσης σύμβασης απαιτείται η 

τήρηση από τα συμβαλλόμενα μέρη εγγράφου τύπου. 

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα. Ένα (1) από αυτά 

λαμβάνει ο Δήμος .......................  ένα (1) η«EASTWEST» και ένα (1) η αρμόδια Δ.Ο.Υ».  

 
 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Ιωάννης Τσεπκεντζής, Ελευθέριος Παπαδόπουλος, 

Αντώνιος Ξυλουργίδης, Γεώργιος Μουστάκας, Δήμητρα Καραμάνη, Ευάγγελος 

Θωμάς και Αναστάσιος Πέτκου,  δεν συμμετείχαν στον καταρτισμό και τη λήψη της 

παραπάνω απόφασης (λευκή ψήφος). 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  23/2020 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  18.2.2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Θεοδώρου Έλλη, 

Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, 

Καραμάνη Δήμητρα,  Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, 

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος 

Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου 

Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος, 

Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, 

Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης 

Μιχαήλ, Ταμβίσκου Ευτυχία, Τζιάκος Δημήτριος, 

Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, 

Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

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

Δ.  Ζήμνα 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Υπαίθριας 

διαφήμισης, Υπαίθριου εμπορίου  και Λαϊκών αγορών  Μ. Βλάχου - 

Κατσάρα 
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