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     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  20/2011 
 
     Σήμερα στις  31 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30  το 
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσαλίδα»  
στην Αγιά, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.1037/37-1-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. 
Σουλιώτη Θεοδώρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων στην έδρα του Δήμου και 
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 

     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σουλιώτης Θεόδωρος  
διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 )   Δημοτικών Συμβούλων ήταν:                                   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος 

  Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

  1.- Αργύρης Νικόλαος 
  2.- Βατζιάς Αντίγονος 
  3.- Βαλάρης Γεώργιος 
  4.- Βόγιας Δημήτριος 
  5.- Ζέϊκος Γεώργιος 
  6.- Γιάνναρος Γεώργιος 
  7.- Γιαννουλέα Χριστίνα 
  8.- Γκουτζουλίκας Γεώργιος 
  9.- Καλαγιάς Γρηγόριος 
10.- Καψάλης Βασίλειος 
11.- Κουτσαντάς Βασίλειος 
12.- Λέτσιος Βασίλειος 
13.- Μαρούδας Ρίζος 

14.- Μαυρογιάννης Αντώνιος 
15.- Μπάτσικας Βασίλειος 
16.- Μπελιάς Αντώνιος 
17.- Πατσάς Κυριάκος 
18.- Ριζούλης Στέφανος 
19.- Σκαπέτης Γεώργιος 
20.- Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 
21.- Σμυρλής Βασίλειος 
22.- Σουλιώτης Θεόδωρος 
23.- Συρακούλης Γεώργιος 
24.- Τριανταφύλλου Αθανάσιος 
25.- Τσαγκάλης Αντώνιος 
26.- Τσιτσές Δημήτριος 

  Α  Π  Ο   Ν   Τ   Ε   Σ 

  1.- Ξαφάρας Χρήστος 
    

    

Περίληψη 
Συνέχιση Διαδημοτικής Συνεργασίας 
«Ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας» 
και σύναψη σύμβασης 



  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Δήμου Δημηνίκος Αντώνιος. 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 

       Θέμα  16ο .- Συνέχιση Διαδημοτικής Συνεργασίας «ανακύκλωσης αποβλήτων  
                            συσκευασίας» και σύναψη σύμβασης 
 
      Αριθμός Αποφάσεως   20/2011 

Με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/06.08.2001 τεύχος Α’) «Συσκευασίες και 
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες 
διατάξεις» και πιο συγκεκριμένα του άρθρου 8 αυτού ορίζεται ότι: 
1. Η εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας είναι υποχρεωτική για τους 
Ο.Τ.Α. και οργανώνεται: 
α) από τους υπόχρεους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων (Δήμους ή Κοινότητες ή Σύνδεσμοι 
Δήμων ή Κοινοτήτων ή Λιμενικό Οργανισμό - Λιμενικό Ταμείο), στο πλαίσιο εφαρμογής του 
άρθρου 6 της υπ' αριθ. 69728/ 824/ 1996 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 358 Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 10 
αυτής, ή  
β) από τους διαχειριστές συσκευασιών (συστήματα ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής 
διαχείρισης), σε συνεργασία με τους παραπάνω υπόχρεους φορείς. Σε κάθε περίπτωση η 
εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας γίνεται σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο, σε συνδυασμό με τους 
ποσοτικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 10. 
2. Αν η εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων οργανώνεται από κοινού σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 (περ. β΄) καταρτίζονται μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών (υπόχρεων φορέων 
διαχείρισης αποβλήτων και διαχειριστών των συσκευασιών) εξαετείς συμβάσεις συνεργασίας. 
Στις συμβάσεις αυτές καθορίζονται ιδίως: 
α) τα επιχειρησιακά σχέδια της εναλλακτικής διαχείρισης που ενδεικτικά περιλαμβάνουν εργασίες 
διαχείρισης των αποβλήτων που αναλαμβάνουν οι υπόχρεοι φορείς διαχείρισης αποβλήτων, τους 
ποσοτικούς στόχους και το χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους, τις προδιαγραφές των δευτερογενών 
υλικών, όπως αποβλήτων συσκευασιών, 
β) το πλαίσιο, οι όροι και τα κριτήρια αξιολόγησης του ποσού χρηματοδότησης των υπόχρεων 
φορέων διαχείρισης αποβλήτων λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 17 (παρ. β΄) της Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. 
69728/854/1996. 
Η χρηματοδότηση αυτή στηρίζεται σε μηχανισμό εξεύρεσης του πραγματικού κόστους της 
συνολικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων κατά τον οποίο συνυπολογίζεται η μείωση των 
δαπανών των υπόχρεων φορέων για τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας. 
γ) μέτρα και όροι σε περίπτωση αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών. 
Αντίγραφο των εξαετών αυτών συμβάσεων συνεργασίας υποβάλλεται στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. μέσα 
σε ένα μήνα από την υπογραφή τους. 
3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αδυναμία συμφωνίας μεταξύ υπόχρεων φορέων διαχείρισης 
των δημοτικών αποβλήτων και διαχειριστών των συσκευασιών αναφορικά με τους όρους σύναψης 
της σύμβασης συνεργασίας, το θέμα παραπέμπετε με μέριμνα ενός των ενδιαφερόμενων μερών στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. ή στην Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 24 (παρ. 
11), προκειμένου να προτείνει την προσφορότερη και για τα δύο μέρη δυνατή λύση.  
4. Οι υπόχρεοι φορείς διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων των συσκευασιών λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης. Τα μέτρα 
αυτά αναφέρονται κατά κύριο λόγο στην εφαρμογή συστημάτων επιστροφής και συλλογής των 
αποβλήτων με υποχρεωτική συμμετοχή του καταναλωτή ή τελικού χρήστη κατά το στάδιο 
διαλογής των αποβλήτων στην πηγή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του καταναλωτή ή τελικού 
χρήστη με τα ως άνω μέτρα, ο υπόχρεος φορέας διαχείρισης έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει 



πρόστιμο με βάση την εκάστοτε ισχύουσα κανονιστική πράξη που εκδίδει ο κάθε Ο.Τ.Α., σύμφωνα 
με το άρθρο 15 (παρ.5) του ν. 2539/1997. 
5. Σε κάθε περίπτωση δεν αποκλείεται η δραστηριότητα των ατόμων που ευκαιριακά ασχολούνται 
με τη συλλογή ανακυκλώσιμων χρησιμοποιημένων υλικών, καθώς και των σχολείων, προσκόπων, 
οικολογικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται 
το έργο των εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.  
     Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, από  την 1/1/2009  και για δύο συναπτά έτη οι πρώην 
Δήμοι Αγιάς, Μελιβοίας, Κάτω Ολύμπου  και Νίκαιας, στα πλαίσια διαδημοτικής συνεργασίας, 
είχαν συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης  Α.Ε. 
με τον διακριτικό τίτλο ΕΕΑΑ Α.Ε., με σκοπό την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων 
συσκευασίας.  

Με τη σύμβαση αυτή είχαν καθοριστεί οι όροι για την οργάνωση και τη λειτουργία του 
προγράμματος ανακύκλωσης στις περιοχές αυτές.  

Από την εφαρμογή της σύμβασης προκύπτουν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη λόγω της 
αποτελεσματικότερης μελέτης και εφαρμογής του προγράμματος ανακύκλωσης των Δήμων . 

Την ανάληψη ευθύνης διεξαγωγής του προγράμματος είχε ο Δήμος Μελιβοίας. 
Μετά την ψηφίσει και εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και  σύμφωνα 

με το άρθρο 99, για να συνεχιστεί το πρόγραμμα, απαιτείται η σύναψη νέας σύμβασης 
διαδημοτικής συνεργασίας με τους νέους δήμους που προέκυψαν από τη συνένωση και που σε 
αυτούς περιλαμβάνονται οι προαναφερόμενοι πρώην δήμοι ως δημοτικές ενότητες Αγιάς, 
Μελιβοίας, Νίκαιας, Κάτω Ολύμπου στις οποίες εφαρμόζονταν το αντικείμενο της σύμβασης μέχρι 
31-12-2010. 

Στην σύναψη νέας σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας προτείνουμε τα εξής: 
1. Την συνέχιση συλλογής και μεταφοράς των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας των περιοχών: 

Δήμος Αγιάς ( Δημοτική ενότητα Αγιάς, Δημοτική ενότητα Μελιβοίας) ,Δήμος Τεμπών 
(Δημοτική ενότητα  Κάτω Ολύμπου), Δήμος Κιλελέρ (Δημοτική ενότητα Νίκαιας) . 

2. Την ανάληψη ευθύνης διεξαγωγής του προγράμματος από τον Δήμο Αγιάς ο οποίος είναι 
καθολικός διάδοχος Δήμου Μελιβοίας, στον οποίο είχε παραχωρηθεί το όχημα 
(απορριμματοφόρο). 

3. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης να ανέρχεται στα 120.000 ευρώ. 
4. Οι πόροι για την υλοποίηση της διαδημοτικής συνεργασίας να προέλθουν από τις εισφορές των 

Δήμων που ανέρχονται σε 30.000ευρώ για τους Δήμους  Κιλελέρ και Τεμπών και 60.000ευρώ 
για τον Δήμο Αγιάς ( περιλαμβάνει δύο Δημοτικές ενότητες). 

5. Η σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας να συνάπτεται για χρονική διάρκεια (1) ετών 
,αρχομένης από την 1-1-2011  και λήξη 31-12-2011 εκτός της περίπτωσης που η αποκομιδή της 
ανακύκλωσης γίνει ανά νέο Δήμο όπως ζητήσαμε με έγγραφό μας ,οπότε θα εξοφληθεί 
αναλογικά το ποσό της σύμβασης μέχρι την ημερομηνία που θα γίνει η αλλαγή. 

6. Την Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης και κάθε σχετικού εγγράφου. 
 
    Στη συνέχεια το λόγο ζήτησε και πήρε ο δημοτικός σύμβουλος  της παράταξης ελάσσονος 
μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» κ. Μαρούδας Ρίζος αναφέροντας ότι: 
    «Καταψηφίζω την πρόταση του Δημάρχου, όχι γιατί είμαι εναντίον της ανακύκλωσης των 
απορριμμάτων, αλλά επειδή η πολιτεία θα πρέπει κάποια στιγμή να προχωρήσει στη σύσταση ενός 
ενιαίου δημόσιου φορέα ανακύκλωσης και γενικότερα ενός ενιαίου φορέα διαχειρίσεις στερεών 
απόβλητων και όχι να τα φορτώνει όλα στην πλάτη των δημοτών και των δήμων». 
    Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
    Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου έλαβε γνώση των αναφερθέντων 
διατάξεων, τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση.   

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

             Εγκρίνει: 



1. Τη σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τους Δήμους Τεμπών (Δημοτική 
ενότητα  Κάτω Ολύμπου) και Κιλελέρ (Δημοτική ενότητα Νίκαιας). 

2. Τη συνέχιση συλλογής και μεταφοράς των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας των 
περιοχών:  

 Δήμος Αγιάς ( Δημοτική ενότητα Αγιάς, Δημοτική ενότητα Μελιβοίας),  
 Δήμος Τεμπών (Δημοτική ενότητα  Κάτω Ολύμπου) και  
 Δήμος Κιλελέρ (Δημοτική ενότητα Νίκαιας) . 

3. Την ανάληψη ευθύνης διεξαγωγής του προγράμματος από τον Δήμο Αγιάς ο οποίος είναι 
καθολικός διάδοχος Δήμου Μελιβοίας και στον οποίο είχε παραχωρηθεί το όχημα 
(απορριμματοφόρο). 

4. Τον προϋπολογισμό της σύμβασης που ανέρχεται στα 120.000 ευρώ. 
5. Τους πόρους για την υλοποίηση της σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας που θα 

προέλθουν από τις εισφορές των Δήμων που θα ανέρχεται σε  τριάντα χιλιάδες ευρώ 
(30.000,00€) για τους  Δήμους Κιλελέρ και Τεμπών και εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) 
για τον Δήμο Αγιάς (περιλαμβάνει δύο Δημοτικές ενότητες), οι οποίες θα αναγράφονται σε 
ειδικό ΚΑΕ των προϋπολογισμών των συμβαλλόμενων Δήμων με τίτλο «Υλοποίηση 
Σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών 
αποβλήτων συσκευασίας» 

6. Την πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα 
ενός (1) οδηγού και τριών (3) εργατών, που θα μισθοδοτείται μέσω του προϋπολογισμού 
της διαδημοτικής συνεργασίας και θα απασχολείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της 
σύμβασης, δηλαδή την αποτελεσματική, άρτια και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών 
συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων συσκευασίας στο ΚΔΑΥ. 

7. Τη διάρκεια της σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για χρονική διάρκεια (1) έτους, 
αρχομένης από την 1-1-2011  και λήξη 31-12-2011 εκτός της περίπτωσης που η αποκομιδή 
της ανακύκλωσης γίνει ανά νέο Δήμο όπως ζητήσαμε με έγγραφό μας ,οπότε θα εξοφληθεί 
αναλογικά το ποσό της σύμβασης μέχρι την ημερομηνία που θα γίνει η αλλαγή. 

8. Την Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης και κάθε σχετικού 
εγγράφου. 

 
      Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Μαρούδας Ρίζος. 

 
      Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2011. 
      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω. 
   O Πρόεδρος του Δ.Σ.                                         Τα Μέλη του δημοτικό Συμβούλιο 
 
 
    Σουλιώτης Θεόδωρος 
 
 
 

  1.- Αργύρης Ν. 
  2.- Βατζιάς Α. 
  3.- Βαλάρης Γ. 
  4.- Βόγιας Δ. 
  5.- Ζέϊκος Γ. 
  6.- Γιάνναρος Γ. 
  7.- Γιαννουλέα Χ.. 
  8.- Γκουτζουλίκας Γ. 
  9.- Καλαγιάς Γ. 

10.- Καψάλης Β. 
11.- Κουτσαντάς Β. 
12.- Λέτσιος Β. 
13.- Μαρούδας Ρ. 
14.- Μαυρογιάννης Α. 
15.- Μπάτσικας Β. 
16.- Μπελιάς Α. 
17.- Πατσάς Κ. 
18.- Ριζούλης Σ. 

19.- Σκαπέτης Γ. 
20.- Σκάρπου -Δουλμέ Α. 
21.- Σμυρλής Β.. 
22.-  Συρακούλης Γ 
23.- Τριανταφύλλου Α. 
24.- Τσαγκάλης Α. 
25.- Τσιατσές Δ. 


