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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 12/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 195/2021
Περίληψη
Έγκριση α) τροποποίησης της σύμβασης
συνεργασίας μεταξύ του Δ.Βέροιας και της
εταιρίας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Ε.»
και
του
παραρτήματος αυτής και β) εξουσιοδότησης
του Δημάρχου
Σήμερα 23 Αυγούστου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 19-08-2021 γραπτή πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και
τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ
(ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ.Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 33 μέλη:
Παρόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8)
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ.
Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας,
15)Λ.Ασλανίδης, 16)Γ.Μπατσαρά, 17)Σ. Τζήμα, 18) Ε.Κελεσίδης,
19)Κ.Βασιλειάδης, 20) Κ.Παλουκίδης, 21) Δ.Πυρινός,
22)Χ.Τσιούντας, 23)Ν.Λαζόπουλος, 24) Π.Παυλίδης, 25)
Γ.Μιχαηλίδης, 26) Ν.Αγγέλου, 27) Β.Στεφανόπουλος, 28)
Α.Μαρκούλης, 29) Κ.Θεοδωρίδης, 30)Δ.Τσανακτσίδης, 31)
Δ.Ράλλη, 32) Γ.Δεμερτζίδης, 33) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες
Μ. Σουμελίδης, Χ.Κελεσίδης,
Γ.Γουλτίδης, Κ.Τροχόπουλος,
Σ.Στουγιάννος, Π.Μουχτάρη,
Α.Συμεωνίδου, Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης
Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης,
Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος,
Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας,
Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 191/2021 αποχώρησε η κ. Δ.Ράλλη
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 192/2021 προσήλθε η κ. Δ.Ράλλη
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 195/2021 αποχώρησαν οι κ.κ Γ.Μπατσαρά, Γ.Δεμερτζίδης
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 18-8-2021 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου καθαριότητας
Βασιλείου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:
Με την 56/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης
συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της εταιρείας «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» για
την εφαρμογή του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.). Με την 387/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
εγκρίθηκε η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης. Η σύμβαση συνεργασίας υπογράφηκε στις
01/04/2014.
Με την 85/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η επικαιροποίηση της
σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δ. Βέροιας και της εταιρίας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Α.Ε.». και την εναρμόνιση της σύμφωνα με τις νέες κατηγορίες και υποκατηγορίες Αποβλήτων
Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
Η «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.», οφείλει να εναρμονίζεται με την κείμενη νομοθεσία,
και για τον λόγο αυτό προχωράει σε τροποποίηση των συμβάσεων της.
Με το από 24-06-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μας απέστειλε το σχέδιο της
νέας σύμβασης, στην οποία οι κυριότερες αλλαγές σε σχέση με την από 1 -04-2014 υπογραφείσα
σύμβαση είναι ακόλουθοι :
Α. Οι Οικονομικοί Όροι, όπου ορίζεται:
«Για την συλλογή των Α.Η.Η.Ε. από το Δήμο, το «Σύστημα» θα καταβάλει στο Δήμο το
ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ (120€) ανά τόνο εκτός των κατηγοριών που περιγράφονται στην
παράγραφο 4.2 και οι οποίες θα παραλαμβάνονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο.
Για την ετήσια συλλογή Α.Η.Η.Ε. από το Δήμο που αντιστοιχούν σε περισσότερα από
20.000 κιλά θα καταβάλλεται στο Δήμο επιπλέον των ανωτέρω το ποσό των εξήντα ευρώ (60€) /
τόνο ως bonus επίτευξης του Ετήσιου Στόχου Συλλογής.»
Αντί της ισχύουσας σύμβασης, όπου ορίζεται:
3.1 Για την εκτέλεση των εργασιών από το Δήμο συμφωνείται, ότι η Εταιρεία θα
καταβάλλει στο Δήμο:
(α) Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε 1kg ανά κάτοικο, το
ποσό των σαράντα 40€ ανά τόννο.
(β) Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε 2kg ανά κάτοικο, το
ποσό των ογδόντα 80€ ανά τόννο.
(γ) Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε 3kg ανά κάτοικο, το
ποσό των εκατόν είκοσι 120€ ανά τόννο.
(δ) Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε 4kg και πλέον ανά
κάτοικο, το ποσό των εκατόν εξήντα (160)€ ανά τόννο.
(Το έτος 2020 συλλέχθηκαν συνολικά 11,567 τόνοι Α.Η.Η.Ε., δηλαδή 11.567 kg ανά
66.547 κατοίκους.)
Β. Εισάγεται ο όρος «Ξένα υλικά», δηλαδή τα απόβλητα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο
διαχείρισης της ΚΥΑ23615/2014 και στον αντίστοιχο ορισμό των Α.Η.Η.Ε..
Τα εν λόγω υλικά ή απόβλητα και οι χρεώσεις και ενέργειες που αφορούν στην περίπτωση
εύρεσης τους διακρίνονται στον ακόλουθο πίνακα που επισυνάπτεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'»
του σχεδίου της Σύμβασης :

ΑΔΑ: Ω8Τ5Ω9Ο-ΡΧΧ

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται
Α) να εγκρίνει την τροποποίηση της από 01/04/2014, σύμβασης συνεργασίας με την
εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών Μονοπρόσωπη Α.Ε.»., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμό 85/2019 απόφαση του Δ.Σ. και ισχύει σήμερα,
Β) να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Στη σελίδα 11 αναφέρει ότι το σύστημα θα τοποθετήσει κοντέινερ στα σημεία
συλλογής, εντός Δήμου, που θα καθοριστούν κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμο.
Είναι μια εταιρεία ιδιωτική, θα έχει λόγο που θα τοποθετηθούν και σε ποια σημεία;
Αυτή η συμφωνία λέει ότι η παρούσα σύμβαση ανανεώνεται ανά έτος. Εκτός αυτού λέει:
Ένα από τα μέλη γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο μέλος την καταγγελία σύμβασης. Δεν
αναφέρει με τι κόστος; Ούτε ότι οποιασδήποτε από τους δύο εμπλεκόμενους δεν θα μπορέσει να
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πάει στα δικαστήρια να προσφύγει για ότι έχασε για ζημία, γιατί λύθηκε η σύμβαση και δεν
ανανεώθηκε αυτόματα.
Στην 14η σελίδα, στην καταγγελία, αναφέρει ότι μπορεί να γίνει καταγγελία μόνο για
σπουδαίο λόγο, στην περίπτωση αυτή το μέρος που καταγγέλλει τη σύμβαση έχει το δικαίωμα να
ζητήσει από το άλλο μέρος την καταβολή αποζημίωσης για την αποκατάσταση κάθε θετικής και
αποθετικής ζημίας που θα έχει υποστεί εξαιτίας της παράβασης των όρων της παρούσας.
Αυτή η συμφωνία είναι εις βάρος του Δήμου και εμείς δεν θα την ψηφίσουμε αν δεν
πάρουμε σωστές απαντήσεις.
Μαρκούλης: Που είναι αυτοί οι χώροι; Γιατί αυτή η σύμβαση είναι του 2019. Σήμερα
υπάρχουν χώροι για την συγκέντρωση συσκευών;
Παπαδόπουλος: Μιλάμε για τους χώρους Μιλάμε για την τροποποίηση των όρων και μόνο
όχι για να υπογράψουμε ξανά τη σύμβαση, δεν φέραμε εισηγητικό για να τροποποιήσουμε την
σύμβαση και όχι ότι δεν μπορεί να κριθεί ανάλογα με τα δικαστικά κτλ. και δεν είναι κατά
ανάγκη αρνητικό για τον Δήμο ο τρόπος που λειτουργεί.
Για την τοποθέτηση των κοντέινερ, πάλι αφορά την σύμβαση. Τα κοντέινερ μπαίνουν σε
συνεργασία με τον Δήμο, αυτό λέει η σύμβαση και αυτό μας διάβασε και ο κ. Παυλίδης.
Στο χώρο του ΣΜΑ βρίσκονται τα κοντέινερ, στον χώρο μεταφόρτωσης των
απορριμμάτων, εκεί πηγαίνουν όλες οι ηλεκτρικές συσκευές που συλλέγονται από τον Δήμο, είτε
εκεί, είτε από τις δημοτικές ενότητες, είτε στο εποπτείο του Δήμου Βέροιας
Όπου και να συλλέγονται αυτά πάνε στο ΣΜΑ, εκεί έχουμε υποδείξει, εκεί είναι το
κοντέινερ και εκεί πάνε όλα τα αυτοκίνητα του Δήμου που συλλέγουν αυτού του είδους τις
συσκευές. Παλιότερα ήταν στο Μακροχώρι πίσω από το πρώην Δημαρχείο, αλλά για καλύτερη
διαχείριση γιατί ελέγχονται και καταγράφεται ποιος μπαίνει και τι φέρνει, για αυτόν τον λόγο θα
γίνει και το πράσινο σημείο. Μιλάμε για μια τροποποίηση της σύμβασης στα συγκεκριμένα
σημεία και είναι λογικό να υπάρχουν μόνο αυτές οι παρατηρήσεις. Βλέπουμε άλλους Δήμους, με
την εταιρεία έχουμε μια πού καλή συνεργασία.
Αυτοί οι όροι είναι σε όλους τους Δήμους, ρίχνουν τα πάντα σε αυτά τα κοντέινερ γιατί
δεν βρίσκεται το κοντέινερ υπό τον έλεγχο κάποιου υπαλλήλου, για αυτό δημιουργήθηκαν όλες
αυτές οι απορίες και δημιουργήθηκαν και αυτοί οι όροι.
Μόνο αυτοί αλλάζουν και εξουσιοδοτούμε τον Δήμαρχο και παρακαλώ να γίνει αυτό.
Παυλίδης: Γιατί δεν μπορεί να βγει αυτό το κομμάτι που λέει ότι έχει το δικαίωμα να
ζητήσει αποζημίωση και αποκατάσταση της ζημίας; Για ποιον λόγο; Αυτό είναι δυσβάσταχτο για
τον Δήμο και ανανεώνεται κατά έτος και μπορεί να το καταγγείλει και αυτή, αλλά λέει ότι μπορεί
να προσφύγει για αποζημίωση και εμείς γιατί να δεχτούμε να τους πληρώνουμε;
Παπαδόπουλος: Ότι μπορούν να διεκδικήσουν αυτοί, θα διεκδικήσουμε και εμείς στα
δικαστήρια
Παυλίδης: Λέει επικαιροποίηση της σύμβασης και να πούμε ότι δεν το δέχεται το Δ.Σ.
Παπαδόπουλος: Πακέτο σε όλους τους Δήμους πήγαν οι συγκεκριμένοι όροι, οι συμβάσεις
αυτές είναι μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, συζητιόνται εκεί και πάμε όλοι πακέτο
μόνο σε αυτές τις τροποποιήσεις. Οι διεκδικήσεις είναι και για τους Δήμους και για τους ίδιους
και σίγουρα αυτές οι συμβάσεις θα αλλάξουν τα επόμενα χρόνια μορφή γιατί πάμε σε ένα άλλο
τρόπο διαχείρισης απορριμμάτων, αυτές οι συσκευές θα συλλέγονται ξεχωριστά και θα
διατίθενται από τους δήμους με άλλους όρους.
Θα συλλέγονται από τους Δήμους με άλλο τρόπο, για αυτό πάμε σε συγκεκριμένες
τροποποιήσεις και όχι σε ανανέωση μιας καινούριας σύμβασης που θα απαιτούσε περισσότερες
αλλαγές, άρα και για τους δυο είναι μαχητή η λήξη ή ο τρόπος που θα λήξει η σύμβαση, το
αφήνουμε έτσι δεν το εξετάζει κανένας Δήμος, αλλάζουμε μόνο το συγκεκριμένο κομμάτι. Όταν
ξεκινήσουν νέες συμβάσεις θα μπούνε και τέτοιες ασφαλιστικές δικλείδες.
Παυλίδης: Δηλαδή θα φοβάσαι μη τον καταγγείλεις γιατί θα πας και εσύ στα δικαστήρια
για αποζημίωση;
Παπαδόπουλος: Γιατί να φοβηθώ να πάω στα δικαστήρια αν έχουμε δίκαιο;
Παυλίδης: Μια τελευταία απορία, στο πράσινο σημείο αυτή θα πάει;
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Παπαδόπουλος: Όχι, εκεί θα έχουμε τελείως διαφορετική διαχείριση
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου καθαριότητας Βασιλείου
Παπαδόπουλου;
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Κ.Θεοδωρίδης απείχαν από την ψηφοφορία του
παρόντος θέματος
Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Μιχαηλίδης.
Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου καθαριότητας Βασιλείου Παπαδόπουλου ψήφισαν
είκοσι επτά (27) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Η. Τσιφλίδης, Β.Παπαδόπουλος, Σ.Ασλάνογλου,
Κ.Ρίζος, Θ.Θεοδωρίδης, Α.Τσαχουρίδης, Σ.Διαμάντης, Β.Λυκοστράτης, Κ.Γρηγοριάδης,
Λ.Ακριβόπουλος, Θ.Κορωνάς, Α.Λαζαρίδης, Α.Σιδηρόπουλος, Α.Δέλλας, Λ.Ασλανίδης,
Σ.Τζήμα, Ε.Κελεσίδης, Κ.Βασιλειάδης, Κ.Παλουκίδης, Δ.Πυρινός, Χ.Τσιούντας, Ν.Λαζόπουλος,
Π.Παυλίδης, Ν.Αγγέλου, Β.Στεφανόπουλος, Δ.Τσανακτσίδης, Δ.Ράλλη
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ι.Τσαναξίδης
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 18-8-2021 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου καθαριότητας Βασιλείου
Παπαδόπουλου.
2.- Τις υπ’ αριθ. 56/2013 και 85/2019 αποφάσεις του Δ.Σ.
3.- Το από 24-6-2021 έγγραφο της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018, του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.
4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και της υπ’ αριθ.
23615/2014 ΚΥΑ
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει: α) την τροποποίηση της από 1/4/2014 σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του
Δήμου Βέροιας και της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 85/2019 απόφαση του Δ.Σ.
και ισχύει και β) την τροποποίηση-συμπλήρωση του παραρτήματος αυτής.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για την υπογραφή της
σύμβασης συνεργασίας και τις περαιτέρω ενέργειες.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 195/2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Λαζόπουλος
Παυλίδης
Μιχαηλίδης
Κελεσίδης
Αγγέλου
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Θεοδωρίδης
Τσανακτσίδης
Ράλλη
Δεμερτζίδης
Τσαναξίδης

Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 27-8-2021
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

