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Θέμα : «Σύμβασή ή μη συνεργασίας για τη συλλογή και ανακύκλωση 
μεταχειρισμένων ενδυμάτων μεταξύ Δήμου Βέροιας και η εταιρία «EAST WEST 
GREECE – ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΙΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «EAST WEST GREECE Μ.I.K.E.»» 

 
Στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.), το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 49 Πράξη 

Υπουργικού Συμβουλίου στις 15-12-2015 (ΦΕΚ 174/Α/15-12-2015), καθορίστηκαν οι γενικές 

κατευθύνσεις, αλλά και οι ειδικότεροι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν σε ότι αφορά τη διαχείριση των 

αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο και για χρονικό ορίζοντα πενταετίας (2016 – 2020).  

 

Συγκεκριμένα, η διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να προσβλέπει στην:  

 

 Διαλογή υλικών στην πηγή με στόχο τη ριζική αναβάθμιση της ανακύκλωσης και ανάκτησης με 

χωριστή συλλογή έως το 2020.  

 Μείωση στο ελάχιστο δυνατό της συνολικής ποσότητας ανακτήσιμων αποβλήτων που διατίθενται για 

υγειονομική ταφή.  

 

Ο Δήμος Βέροιας, σε συμμόρφωση με το εγκεκριμένο Ε.Σ.Δ.Α., υλοποίησε Τοπικό Σχέδιο 

Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.Α.), το οποίο  εγκρίθηκε με την με αριθμό 190/2016 

(ΑΔΑ: 76ΛΚΩ9Ο-ΩΛΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο βασικός άξονας του είναι ο σχεδιασμός 

μίας ολοκληρωμένης και ορθολογικής διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.), η οποία 

στηρίζεται στην ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων όπως ορίζεται στην Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα 

(2008/98/ΕΚ).  

 

Στο πλαίσιο του Τ.Σ.Δ.Α. προβλέπεται ο σχεδιασμός δράσεων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων 

υλικών, με σκοπό τόσο την αξιοποίησή τους, όσο και την εκτροπή τους από την ταφή.  

 

Με την 48/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υλοποίηση του προγράμματος 

χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στο 

δήμο Βέροιας.  

 

Στη συνέχεια το Τμήμα Καθαριότητας & Ανακυκλώσιμων Υλικών με το ΔΥ/Ε/387/24-04-2018 

πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος κάλεσε εταιρείες να αναλάβουν σε συνεργασία  με το Δήμο την 

ολοκληρωμένη διαχείριση του ρεύματος των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης - υπόδησης και λοιπών 

υφασμάτινων ειδών. 



Η εταιρία «EAST WEST GREECE – ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ 

ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΙΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «EAST WEST GREECE Μ.I.K.E.» υπέβαλε την από 30/4/2018 

προσφορά της. 

Το σώμα της σύμβαση αποτελεί αναπόσπαστο κείμενο του παρόντος εισηγητικού. Οι υποχρεώσεις των 

συμβαλλόμενων μελών που απορρέουν από τη σύμβαση αναγράφονται στo άρθρο 2 αυτής. Ο δήμος 

Βέροιας θα να αναλάβει να υποδείξει και να διαθέσει τις θέσεις/χώρους, εντός των διοικητικών 

ορίων του, στις/στους οποίες θα τοποθετηθούν οι κάδοι συλλογής των μεταχειρισμένων ειδών 

ένδυσης και υπόδησης. 

Η εταιρία «EAST WEST» θα αναλάβει 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. 

 Την προδιαλογή των συλλεγόμενων υλικών με στόχο την επιστροφή ποσότητας 

4.000 κιλών ανά έτος το μέγιστο (1.000 κιλά ανά τρίμηνο το μέγιστο) εκ των 

συλλεγόμενων ενδυμάτων που δύνανται να επαναχρησιμοποιηθούν (σε καλή 

κατάσταση και καθαρά) στην Τράπεζα Ενδυμάτων του Δήμου. 

 Την προώθηση των μη επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών προς ανακύκλωση. 

 Την οργάνωση εκστρατείας προβολής και ευαισθητοποίησης των δημοτών, την 

εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης (1-2 φορές/μήνα) και την έκδοση έντυπου 

ενημερωτικού υλικού με δικές της δαπάνες. 

 Τη διοργάνωση καλοκαιρινών ή άλλων εκδηλώσεων με κοινωνικό σκοπό (τόμπολα, 

συσσίτιο για άπορους και άστεγους κλπ)  στον Δήμο Βέροιας με δικές της δαπάνες. 

 Την προσκομιδή ανάλυσης των ποσοτήτων των συνολικά συλλεγόμενων υλικών στον 

Δήμο Βέροιας επί εξάμηνης βάσεως. 

 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την υπογραφή της. 

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. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται, 

να εγκρίνει ή όχι την υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας και να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο 

Βέροιας για την υπογραφή αυτής. 

 
Ο Αντιδήμαρχος 

Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας 
 
 
 

Παπαδόπουλος Βασίλειος 
 
 



ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Στη Βέροια σήμερα την ……../……./2018 τα συμβαλλόμενα μέρη, 
αφενός: 
 
Ι. Ο Δήμος Βέροιας, με στοιχεία : 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ : 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας - 

Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολ. 

Προστασίας 

ΕΔΡΑ : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46 

Τ.Κ. : 59132 

ΔΗΜΟΣ / ΠΟΛΗ : ΒΕΡΟΙΑΣ / ΒΕΡΟΙΑ 

ΝΟΜΟΣ : ΗΜΑΘΙΑΣ 

Α.Φ.Μ. : 997973841 

Δ.O.Y. :  ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΤΗΛ. :   2331350618 

FAX : 2331350590 

ΥΠΕΥΘ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :  ΓΚΑΡΑΝΗ ΒΟΥΛΑ 

Τηλ :  2331350615 

e-mail : garani@veria.gr 

 

ΙI. η εταιρία «EAST WEST GREECE – ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΙΠΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο 

«EAST WEST GREECE Μ.I.K.E.»,  αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής και 

μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, η οποία θα αποκαλείται στο εξής 

«EAST WEST» κι έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη, Αγιορειτών Πατέρων 1, 

Τριάδι-Θέρμης, ΤΚ 57001, ΑΦΜ 800658451, Δ.O.Y. Ζ΄ Θεσσαλονίκης, και 

νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Can 

Avni Kursun 

 

συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Η «EAST WEST» δηλώνει ότι είναι κάτοχος άδειας συλλογής και μεταφοράς 

μη επικίνδυνων αποβλήτων (υπ΄αριθ. πρωτ. 9252/24-12-2015, 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης) 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 

Η Άδεια συλλογής – μεταφοράς ισχύει μόνο εντός των ορίων αρμοδιότητας 

της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. 

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο σύμβασης 

 

Ο Δήμος Βέροιας δηλώνει ότι θα παραδίδει στην «EAST WEST» τα 

μεταχειρισμένα είδη ένδυσης και υπόδησης και λοιπά υφασμάτινα υλικά 

(ρούχα, τσάντες, πάνινα παιχνίδια, παπούτσια κλπ.) και η «EAST WEST» θα 

συλλέγει τα προαναφερθέντα υλικά με δικά της μέσα. 

 

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις 

 

1. Η «EAST WEST» αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη και αποκλειστική 

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. 

 Την προδιαλογή των συλλεγόμενων υλικών με στόχο την επιστροφή 

ποσότητας 2.000 κιλών ανά έτος το μέγιστο εκ των συλλεγόμενων 

ενδυμάτων που δύνανται να επαναχρησιμοποιηθούν (σε καλή 

κατάσταση και καθαρά) στην Τράπεζα Ενδυμάτων του Δήμου. 

 Την προώθηση των μη επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών προς 

ανακύκλωση. 

 Την οργάνωση εκστρατείας προβολής και ευαισθητοποίησης των 

δημοτών, την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης (1/χρόνο) και την 

έκδοση έντυπου ενημερωτικού υλικού με δικές της δαπάνες. 

 Τη διοργάνωση εκδηλώσεων με περιβαλλοντικό σκοπό στο Δήμο 

Βέροιας με δικές της δαπάνες. 

 Την προσκομιδή ανάλυσης των ποσοτήτων των συνολικά 

συλλεγόμενων υλικών στον Δήμο Βέροιας επί εξάμηνης βάσεως. 

 

2. Ο Δήμος Βέροιας αναλαμβάνει να υποδείξει και να διαθέσει τις 

θέσεις/χώρους, εντός των διοικητικών ορίων του, στις/στους οποίες θα 



τοποθετηθούν οι κάδοι συλλογής των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης 

και υπόδησης. 

 

3. Ο αριθμός των σημείων τοποθέτησης των κάδων καθορίζεται από τον 

Δήμο. Αρχικά, και αμέσως μετά την υπογραφή της παρούσης, η «EAST 

WEST»  θα τοποθετήσει 30 κάδους σε σημεία που θα υποδείξει ο 

Δήμος, ενώ μακροπρόθεσμα, και μάλιστα εντός του πρώτου έτους από 

την υπογραφή της παρούσης, η «EAST WEST» θα δικαιούται να 

τοποθετήσει συνολικά έως και 70 κάδους σε υποδεικνυόμενα από τον 

Δήμο σημεία.    

 

Άρθρο 3: Χρονική διάρκεια - καταγγελία 

 

Διάρκεια της προκείμενης συμβάσεως συμφωνείται το χρονικό διάστημα πέντε 

(5) ετών από την υπογραφή της (με αρχή την .../05/2018 και τέλος την 

...../05/2023). 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. 

Η σύμβαση μετά την επ΄ αόριστον παράταση της δύναται να καταγγελθεί 

αζημίως από καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη με απλή έγγραφη 

ειδοποίηση, η δε λύση αυτής ισχύει ένα μήνα μετά την έγγραφη καταγγελία. 

Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος Βέροιας υποχρεούται να επιστρέψει τους 

κάδους. 

 

Άρθρο 4: Εφαρμοστές διατάξεις - δικαιοδοσία 

 

Αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν και 

συμπεριλαμβανομένων περί την ισχύ ερμηνεία ή εκτέλεση αυτού είναι τα 

δικαστήρια της Πόλεως της Θεσσαλονίκης. 

 

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 Βέροιας ένα (1) η«EAST WEST» και ένα 

(1) η αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

 



 
Οι συμβαλλόμενοι 

 
Για τον Δήμο Βέροιας 

 
 
 

Για την EAST WEST GREECE 
Μ.Ι.Κ.Ε. 

Παπαδόπουλος Βασίλειος 
 

Αντιδήμαρχος  
Καθαριότητας - Ανακύκλωσης – 

Περιβάλλοντος – Πολ. 
Προστασίας  

 
 
 
 

 
 


