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Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 9ο (συνέχεια)
της 5ης Μαΐου 2020

  Αριθμός  Απόφασης  55

ΘΕΜΑ 3ο : Τροποποίηση ή μη της από 23/10/2012 Σύμβαση με την 
                                                           εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. για την εφαρμογή
                                                           ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης
                                                           των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
                                                           (ΑΗΗΕ).

Στο  Λουτράκι  και  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν.  Αντιστάσεως) σήμερα την 5η του μηνός Μαΐου, του έτους 2020,
ημέρα της εβδομάδος  Τρίτη και  ώρα 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, σε συνέχεια της από 04-05-2020 διακοπείσας
συνεδρίασης, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
(κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού), ύστερα από την υπ' αριθμ.  6605/05-05-
2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου Θυμή Φίλιππα, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα
επιδόθηκε,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  74  του  ν.  4555/2018  (Φ.Ε.Κ.
133/19-07-2018),  ‘’Πρόγραμμα Κλεισθένης”, σε καθέναν δημοτικό σύμβουλο, στους
προέδρους  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου  -  Περαχώρας,  Ισθμίας,  Αγ.
Θεοδώρων, και Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν
παρών, προκειμένου να συζητήσει  και  να αποφασίσει  στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
είκοσι  επτά  (27)  μελών του  Συμβουλίου  βρέθηκαν  παρόντα  δεκαεννιά  (19),  ο  κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α  ρ  ό  ν  τ  ε  ς:  1.Θυμής  Φίλιππας  –  Πρόεδρος,  2.Ασημακόπουλος  Χρήστος,
3.Βασιλείου  Βασίλειος,  4.Βασιλείου  Δημήτριος,  5.Γλυκοφρύδης  Ιωάννης,  6.Δήμου
Κων/νος,  7.Δρίτσας  Αλκιβιάδης,  8.Ζερβός  Κων/νος,  9.Καραπανάγος  Ιωάννης,
10.Κορδαλή  Σωτηρία,  11.Λογοθέτης  Κων/νος,  12.Μουζάκης  Αθανάσιος,
13.Παντελέου  Κων/νος,  14.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  15.Πέρρας  Σωτήριος,
16.Πέτρου  Θεόδωρος,  17.Ράτης  Σπυρίδων,  18.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,
19.Σταυρόπουλος Κων/νος.

Στη  συνεδρίαση  παρευρίσκοντο  οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Κ.
Λουτρακίου  –  Περαχώρας,  Ισθμίας  και  Πισίων,  κ.κ.  Σακέλλης  Μάριος,  Γκεζερλής
Γεώργιος και Λάμπρου Δημήτριος, αντίστοιχα.

Α π ό ν τ ε ς:  1.Γεωργίου Αθανάσιος, 2.Δέδες Δημήτριος, 3.Νικολάου Σωτήριος,
4.Κοντός  Γεώργιος,  5.Πέτρου  Παναγιώτης,  6.Πρωτονοτάριος  Δημήτριος,
7.Πρωτοπαππά Μαρία, 8.Σακελλαρίου Ευθύμιος. 
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Στην  συνεδρίαση  δεν  παρευρίσκεται  ο  Πρόεδρος  της  Κοινότητας  Αγ.
Θεοδώρων κ. Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης Αριστείδης, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Μετά  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  πριν  τη  συζήτηση  οποιουδήποτε
θέματος αποχώρησε ο κ. Δήμαρχος.

Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των 
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
1. Η υπ΄ αριθ. 58/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης συνεργασίας 
του Δήμου μας με το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων 
Συσκευασιών (ΕΕΑΑ Α.Ε.).
2. Η  από  23/10/2012  σύμβαση  μεταξύ  του  Δήμου  μας  και  της  εταιρείας  με  την
επωνυμία "ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε." με σκοπό την περισυλλογή αποβλήτων
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3. Το υπ΄ αριθ.  πρωτ.  Δήμου 24470/11-12-2019 έγγραφο της ανωτέρω εταιρείας
περί τροποποίησης του άρθρου 3 της προαναφερόμενης σύμβασης, με συνημμένο
το σχέδιο αυτής.
4. Η  από  26-02-2020  εισήγηση  της  Δ/νσης  Καθαριότητας  &  Διαχείρισης
Απορριμμάτων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη σχετικής Απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις
του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μετά από
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       κατά       Π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(μειοψηφούντος του κ. Ασημακόπουλου Χρήστου) 

1.  Εγκρίνει  την  τροποποίηση του  άρθρου 3  της  από 23-10-2012  Σύμβασης
μεταξύ του Δήμου μας και  της εταιρείας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. για την
εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων
Ηλεκτρικού  και  Ηλεκτρονικού  Εξοπλισμού  (ΑΗΗΕ),  το  οποίο  διαμορφώνεται  ως
κάτωθι:  

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

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 έως 1kg ανά
κάτοικο, το ποσό των 60 € ανά τόνο.
β) Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε άνω του 1kg
και έως 2 kg ανά κάτοικο, το ποσό των 100 € ανά τόνο.
γ) Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε άνω του 2 kg
και έως 3 kg ανά κάτοικο, το ποσό των 140 € ανά τόνο.
δ) Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε άνω του 3 kg
και πλέον ανά κάτοικο, το ποσό των 160 € ανά τόνο.

Στα  ως  άνω ποσά περιλαμβάνονται  τα  πάσης  φύσεως  έξοδα  του  Δήμου,  όπως
δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, μισθώσεως ή άλλης χρήσεως των μεταφορικών
μέσων και το εργατικό κόστος.

3.2.  Το  Δήμο  βαρύνουν  όλες  οι  δαπάνες  μισθών,  ημερομισθίων,  ασφαλιστικών
εισφορών κυρίων και επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού που θα
απασχοληθεί για την εκτέλεση των εργασιών.



3.3. Η καταβολή της αμοιβής θα πραγματοποιείται εντός ενός μηνός από το τέλος
εκάστου μηνός, οπότε ο Δήμος εξέδωσε τα σχετικά παραστατικά και απέστειλε προς
την  Εταιρεία  συμπεριλαμβανομένου  του  τιμολογίου  πώλησης,  με  κατάθεση  σε
τραπεζικό  λογαριασμό  που  διατηρεί  ο  Δήμος  (υπ΄  αριθ.  .................................
λογαριασμός της Τραπέζης .......................).  Τα εν λόγω ΑΗΗΕ που παραδόθηκαν
στην Εταιρεία θα περιγράφονται στα τιμολόγια πώλησης που έχουν αποσταλεί και
εκκαθαριστεί από το Δήμο.

3.4. Οι ως άνω αμοιβές θα αναπροσαρμόζονται κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από
την Εταιρεία, η οποία θα λαμβάνει χώρα με την κοινοποίηση ταχυδρομικά ή/και μέσω
τηλεομοιοτυπίας (fax) ή/και μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-mail), επιστολής της
Εταιρείας προς το Δεύτερο Συμβαλλόμενο.

Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ οι όροι της από 23/10/2012 σχετικής Σύμβασης.

2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της τροποποιημένης  σύμβασης.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  55/2020.

Ο Πρόεδρος                  Τα Μέλη
(έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 20 Μαΐου 2020

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
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