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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  258/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

24. 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 Παρασκευή 30 Σεπτεµβρίου 2016 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. 19.835/26.9.2016 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 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 23 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  15 Ρυσάφης Αντώνιος 
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4 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 20 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Κούκος Γεώργιος 22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Μάρκου ∆ιονύσιος   

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 3 Ζδρου Αικατερίνη 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Πασχάλης Αλέξανδρος 

 

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης,  προτάχθηκαν µε 

την ακόλουθη σειρά τα  θέµατα 21ο και 28ο  της ηµερήσιας διάταξης. 

H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ευτυχία Ταµβίσκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 24ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόµιµα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. 

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια 

διάταξη και αφορούν την κοινότητά του, ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 

2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

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

συνεδρίαση. 
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 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 τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 24ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το 

λόγο στην Αντιδήµαρχο κα Μαρία Βλάχου – Κατσάρα, η οποία έθεσε υπόψη των 

µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 23.9.2016 εισήγηση της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας, η οποία έχει ως εξής: 

«Σχετ. :  1. Η Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 ( ΦΕΚ 1312/Β/24-8-2010) – Μέτρα , όροι και 

προγράµµατα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές , 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 

          2.  Η υπ’ αριθ. 124/30-4-2015 απόφαση του ∆.Σ. ∆ήµου Έδεσσας  για υπογραφή 

σύµβασης µε την ΄΄ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.΄΄ 

          3. Η µε αριθ. πρωτ. 5801/15-6-2015 απόφαση ελέγχου νοµιµότητας της 124 

απόφασης του ∆.Σ από την  Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

          4.  Η µε αριθ. πρωτ. 25718/30-9-2015 σύµβαση του ∆ήµου µε την  «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε» 

          5. Η αριθµ. 205/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την επιβολή τέλους 

συλλογής οικοδοµικών υλικών 

            Ο ∆ήµος καλείται  πολύ συχνά  να συλλέξει ΑΕΚΚ λόγω µη οργανωµένης 

διαχείρισης από τους υπόχρεους φορείς ή ελλείψει άλλης υποδοµής, µικρές 

ποσότητες από νοικοκυριά, κυρίως αποβλήτων µικροανακαινίσεων ή 

µικροκατασκευών  (κατηγορία 17 του ΕΚΑ), αλλά και ογκωδών αποβλήτων (κατηγορία 

20 του ΕΚΑ). 

          Αυτές τις µικροποσότητες ο ∆ήµος τις συλλέγει και τις µεταφέρει µε δικά του 

µέσα στο  σύστηµα « ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε». 

        Το µοναδικό ΣΣΑ∆ που διαθέτει µονάδα  στον Ν. Πέλλας (την  εταιρία ΑΤΛΑΣ 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΕΠΕ ), είναι η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε». 

        Η  Σύµβαση που είχε υπογραφεί (σχτ.-3) µε το σύστηµα λήγει στις 30/9/2016 και 

προτείνουµε την υπογραφή νέου 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-
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απορριµµάτων που παράγονται από τις δραστηριότητες του ∆ήµου Έδεσσας, 

σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο». 

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 ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών 
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων «Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. – 
ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.» µε έδρα Μοναστηρίου 93Α, ΤΚ 54627, ΑΦΜ: 800377801, ∆ΟΥ: ΦΑΕ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Hλία ∆ηµητριάδη του Γεωργίου 
και θα καλείται στο παρόν «ΑΝΑΚΕΜ ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ» και 

2) Ο φορέας µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ» µε έδρα την Ε∆ΕΣΣΑ, και ΑΦΜ 
998721868 , ∆ΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ, νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον κ. ∆ηµήτριο Γιάννου – 
∆ΗΜΑΡΧΟ Ε∆ΕΣΣΑΣ, καλούµενη στο εξής «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ»  

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 ∆ιαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων.  

Προοίµιο 

Στην ΚΥΑ 36259/2010 προσδιορίζεται ότι ∆ιαχειριστές 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. 

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 ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ» εγκρίθηκε από τον Ε.Ο.ΑΝ. (35η Συνεδρίαση του ∆.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 ΣΣΕ∆ 
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. 
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Σκοπός-Στόχοι 

Το παρόν Ιδιωτικό Συµφωνητικό, συνοµολογείται µεταξύ του ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ και του ∆ΗΜΟΥ 
Ε∆ΕΣΣΑΣ µε στόχο τη διαχείριση των ΑΕΚΚ, έτσι όπως προβλέπεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103-24/08/2010 και στη σχετική αδειοδότηση του ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ (Ε.Ο.Αν., Α.Π.: 
1183/11-10-2012) για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ που προκύπτουν από το έργο 
«∆ιαχείριση µπαζοαπορριµµάτων που παράγονται από δραστηριότητες του ∆ήµου 
Έδεσσας» µε φορέα διαχείρισης τον ∆ήµο Έδεσσας. 

Με τη σύµβαση αυτή ο ∆ιαχειριστής 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 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ αναλαµβάνει την υποχρέωση σε συνεργασία µε το «ΣΣΕ∆ ΑΕΕΚ»: 

• Να µεταφέρει και να παραδίδει στις συνεργαζόµενες µε το ΣΣΕ∆ ΑΕΕΚ µονάδες 
επεξεργασίας, τα ΑΕΚΚ που παράγονται από το έργο.  

• Να παραλαµβάνει το σχετικό ∆ελτίο 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 ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ, όπως προκύπτουν 
από την παρούσα σύµβαση. 

• Να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία και να 
υποβάλλει Σ∆Α στις αρµόδιες Υπηρεσίες ∆όµησης.  

• Να υποβάλλει στο ΣΣΕ∆ το Σ∆Α του αντίστοιχου έργου, που υποβάλλει ο 
∆ιαχειριστής στις αρµόδιες υπηρεσίες, και να δίνει τη δυνατότητα στο ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ να 
ελέγχει την εφαρµογή του Σ∆Α. 

Το ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ αναλαµβάνει την υποχρέωση: 

• 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 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, 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: 

• Προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας, της ασφάλειας των εργαζοµένων στο 
σύστηµα και των καταναλωτών. 

• Προστασίας των δικαιωµάτων βιοµηχανικού και εµπορικού απορρήτου. 
• 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 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

• Να απαγορεύει στο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ την παράδοση υλικών που δεν αντιστοιχούν στα 
ΑΕΚΚ (κωδ. ΕΚΑ: ) µε προσµίξεις άλλων υλικών επικίνδυνων και µη, και συγχρόνως 
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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 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, είναι το προβλεπόµενο στον εγκεκριµένο από τον ΕΟΑΝ κατάλογο, για 
κάθε κατηγορία υλικού για το ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ, όπως αυτές προβλέπονται στο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).  

Το ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ υποχρεούται να εκδίδει το κατά νόµο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ την τελευταία µέρα του 
εκάστοτε µηνός, σύµφωνα µε τα ∆ελτία 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.  

 
∆ιάρκεια Σύµβασης 

Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της και διάρκειας ενός 
έτους, προκειµένου για την εξυπηρέτηση του έργου «∆ιαχείριση µπαζοαπορριµµάτων 
που παράγονται από δραστηριότητες του ∆ήµου Έδεσσας» µε φορέα διαχείρισης τον 
∆ήµο Έδεσσας. 

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.  

∆ιοικητικές Κυρώσεις 

Σε κάθε ∆ιαχειριστή 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.  

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. 
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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, ασφάλτου, σκυροδέµατος 
καθαρά σκυροδέµατα (άοπλα), πλάκες 
πεζοδροµίου 

1,33 

Απόβλητα απόξεσης ασφάλτου/ καθαιρέσεως 
ασφάλτου, ανάµικτα απόβλητα σκυροδέµατος και 
ασφάλτου µε χώµατα, απόβλητα εκσκαφών 

3,02 

Απόβλητα κατεδαφίσεων χωρίς πολλά πρόσµικτα 
υλικά ξύλου και πλαστικού & οπλισµένα 
σκυροδέµατα  

7,54 

Απόβλητα κατεδαφίσεων µε πολλά πρόσµικτα 
υλικά ξύλου και πλαστικού 

12,89 

Απόβλητα ανακαινίσεων 29,55 

1Στις αναγραφόµενες τιµές δεν περιλαµβάνεται ΦΠΑ. 

Στη συνέχεια η ανωτέρω Αντιδήµαρχος απάντησε σε ερωτήσεις των µελών του 

∆ηµοτικού συµβουλίου, 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 καθώς και την αριθµ. 451/30.9.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 

Αποφασίζει οµόφωνα 

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-

απορριµµάτων που παράγονται από τις δραστηριότητες του ∆ήµου Έδεσσας, 
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διάρκειας ενός έτους, το  σχέδιο του οποίου αναφέρεται στο εισηγητικό µέρος της 

παρούσας. 

Β. Τη διάθεση πίστωσης 1.000,00€ για τη πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε 

βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του ΚΑΕ 02,20,6277.003 του οικον. 

έτους 2016 για τις δαπάνες απόθεσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 

κατεδαφίσεων.  

Γ. 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 παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  258/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  10.10.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης,  Πέτκος Χρήστος,  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  ∆. Ζήµνα 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

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

Κατσάρα 
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