
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ     

  Αριθ. Απόφ:  71/2015 
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 6
ο 
πρακτικό της 24-03-2015  

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Κάσου 

 

Θέμα : «Τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση 

δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας μεταξύ Δήμου και ΕΕΑΑ» 

    Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 24 Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και 

ώρα 17:30  συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά από την 

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  σε καθένα από τους Δημοτικούς 

Συμβούλους (Aριθμ. Πρωτ. 990/19.3.2015) καθώς και στη Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

    Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται η Δήμαρχος  Κάσου κα Μαίρη Σορώτου Τσανάκη 

και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα 

δέκα (10) μέλη, ήτοι: 

           Παρόντες:                                                               Απόντες 

1. Συμσερίδης Νικόλαος, Πρόεδρος Δ.Σ   1. Μαλανδρή Μαρία, εκτός Κάσου 

2. Δημητρίου Ευαγγελια, Γραμματέας       2. Παμπαφίκος Γεώργιος, εκτός Κάσου 

3. Παπαγεωργίου Βασίλειος, Μέλος         3. Ιερομόναχος Αντώνιος, εκτός Κάσου 

4. Γενειάδου Λαμπρινή, Μέλος 

5. Περσελής Κωνσταντίνος, Μέλος               

6. Δασκαλάκη Ιουλία, Μέλος                     

7. Παρλής Εμμανουήλ, Μέλος 

8. Κρητικός Νικήτας, Μέλος 

9. Μαστροπαύλος Νικόλαος, Μέλος 

10. Ζάγορας Αντώνιος  

 

 

Η Δημοτική υπάλληλος Φωτεινή Φιλιππίδη, τήρησε τα πρακτικά. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι με επιστολή 

της η ΕΕΑΑ από 11/03/2015 σχετικά με την εκκίνηση του έργου της Ανακύκλωσης 

Συσκευασιών, ζητά από το Σώμα να αποφασίσει για τα εξής: 

 Τροποποίηση της σύμβασης συνεργασίας του Δήμου με την ΕΕΑΑ, προκειμένου να 

μεταφέρεται η συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών σε ΚΔΑΥ Αττικής με ανάθεση από 

το Δήμο (μέχρι αδειοδότησης Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών 

στο νησί) και κάλυψη του κόστους από την ΕΕΑΑ. 

 Τροποποίηση της σύμβασης συνεργασίας του Δήμου με την ΕΕΑΑ, με σκοπό την 

επίλυση του προβλήματος διάθεσης του υπολείμματος διαλογής, ευθύνης του Δήμου 
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μας, και την επανέναρξη της μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών σε ΚΔΑΥ 

Αττικής. 

 

Ι. Δυνάμει της από 26/9/2013 Σύμβασης Συνεργασίας για την Εναλλακτική Διαχείριση 

Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας (Εφεξής η «Σύμβαση Συνεργασίας») συμφωνήθηκε 

μεταξύ των εδώ συμβαλλόμενων μερών το πλαίσιο συνεργασίας αυτών σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 2939/2001 για την οργάνωση των εργασιών διαχείρισης των δημοτικών 

αποβλήτων συσκευασίας και τη λειτουργία του προγράμματος ανακύκλωσης στην περιοχή 

του Δήμου.  

ΙΙ. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο το υπόλειμμα διαλογής αποτελεί τμήμα των 

δημοτικών αποβλήτων και η ευθύνη διαχείρισής του ανήκει στο Δήμο. 

ΙΙΙ. Σύμφωνα με το άρθρο Ε, παράγραφος 1.2 (Υποχρεώσεις Δήμου), μεταξύ των 

υποχρεώσεων του Δήμου είναι η σύννομη τελική διάθεση του υπολείμματος που προκύπτει 

από τη διαλογή του ρεύματος ανακυκλώσιμων που συλλέγει ο Δήμος. 

ΙV. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο Ε, παράγραφος 2.2 (Υποχρεώσεις ΕΕΑΑ), μεταξύ των 

υποχρεώσεων της ΕΕΑΑ είναι η μεταφορά των υλικών από το ΣΜΑΥ του Δήμου σε 

ΚΔΑΥ Αττικής, όπου γίνεται και η διαλογή τους με δαπάνη της ΕΕΑΑ.   

V. Επειδή ο φορέας διαχείρισης του ΧΥΤΑ Θήβας (ΔΕΠΟΔΑΘ), για να διευκολύνει την 

απρόσκοπτη λειτουργία των έργων ανακύκλωσης στη νησιωτική χώρα, αποδέχεται - για το 

2015 – προς τελική διάθεση το υπόλειμμα των νησιωτικών ΟΤΑ αντί καταβολής τέλους 

ταφής 40€ ανά τόνο, το οποίο είναι το (ανά τόνο) τέλος που καταβάλλουν και οι ΟΤΑ – 

Μέλη του φορέα, 

VΙ. Επειδή η ΕΕΑΑ στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 2939/2001 και κατόπιν της σύμφωνης 

γνώμης των Αρχών (ΕΟΑΝ), επιθυμεί να συνδράμει τον Δήμο αποκλειστικά για την 

περίοδο από 01/01/2015 έως και  31.12.2015, στην υλοποίηση της υποχρέωσής του για 

σύννομη διαχείριση του υπολείμματος διαλογής, 

VII. Επειδή κατόπιν της παρούσας προσωρινής λύσης, ο Δήμος έχει το χρόνο να μεριμνήσει 

για να συνάψει απευθείας συμφωνία με ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν νομίμως Χώρους Τελικής 

Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων εντός ή/ και πλησίον της Αττικής (ενδεικτικά ΕΔΣΝΑ, 

ΔΕΠΟΔΑΘ), 

 

Προτείνεται η τροποποίηση της σύμβασης ως εξής: 

1. Η ΕΕΑΑ συμφωνεί να καταβάλλει στην ΔΕΠΟΔΑΘ προς διευκόλυνση του Δήμου και 

αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα  από 01/01/2015 έως και  31.12.2015, το ποσό που 

αντιστοιχεί στη δαπάνη τελικής διάθεσης (τέλος ταφής) του υπολείμματος διαλογής του 

Δήμου (40€/τόνο), και αντιστοίχως στη συνέχεια να τιμολογήσει τον Δήμο με το ισόποσο. 
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2. Ο Δήμος συμφωνεί να καταβάλλει στην ΕΕΑΑ το ποσό   που αντιστοιχεί στο τέλος 

ταφής του υπολείμματος διαλογής του (έναντι 40 € / τόνο), που διατέθηκε στον ΧΥΤΑ 

Θηβών, για το έτος 2015, σε μηνιαίες δόσεις και εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη 

εκάστου μήνα αναφοράς. 

3. Η πιστοποίηση του υπολείμματος θα γίνεται κατά την πάγια πρακτική με βάση την 

τελευταία πραγματοποιηθείσα ανάλυση εισερχομένου σε ΚΔΑΥ Αττικής φορτίου που έχει 

συλλεχθεί από το Δήμο. 

4. Η τιμολόγηση του Δήμου θα γίνεται με βάση τις πιστοποιηθείσες ποσότητες 

υπολείμματος που περιλαμβάνονται στη μηνιαία αναφορά με τα αποτελέσματα του έργου 

του Δήμου, η οποία (σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο Ε, παράγραφος 1.2 της 

Σύμβασης Συνεργασίας) αποστέλλεται από την ΕΕΑΑ στο Δήμο. 

5. Αν για οποιοδήποτε λόγο η ΔΕΠΟΔΑΘ πάψει να δέχεται το υπόλειμμα διαλογής του 

Δήμου, τότε η παρούσα τροποποίηση λύεται άμεσα και αζημίως και για τα δύο μέρη, και 

στην περίπτωση αυτή καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά όλα τα ποσά που η ΕΕΑΑ 

κατέβαλε στη ΔΕΠΟΔΑΘ, ως τέλος ταφής του υπολείμματος διαλογής του Δήμου και ο 

Δήμος υποχρεούται να προβεί άμεσα στην καταβολή τους στην ΕΕΑΑ. Επίσης στην 

περίπτωση που η ΔΕΠΟΔΑΘ πάψει να δέχεται το υπόλειμμα διαλογής του Δήμου, ο Δήμος 

οφείλει να παραλάβει από το ΚΔΑΥ Αττικής όλες τις μέχρι τότε σωρευμένες ποσότητες 

υπολείμματος που αναλογούν. 

6. Οι ως άνω όροι θεωρούνται ουσιώδεις σύμφωνα με τις προβλέψεις της μεταξύ του 

Δήμου και της ΕΕΑΑ ισχύουσας σύμβασης, ενώ ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα 

τροποποίηση έχει προσωρινό χαρακτήρα και δεν αίρεται η σχετική υποχρέωση του Δήμου 

για τη διάθεση του υπολείμματος που τον αφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση 

Συνεργασίας. 

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 26/09/2013 Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ των 

Μερών. 

 

    Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

1. Εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση 

δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, όπως αυτή αναφέρεται στην εισήγηση του 

Προέδρου. 
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2. Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης και των υπόλοιπων 

εγγράφων. 

 

Μειοψηφούντος του κου Ζάγορα: «Όχι. Θεωρώ πολύ προκλητική τη συμπεριφορά 

του κου Παπασωτηρίου». 

Με την παρατήρηση του κου Μαστροπαύλου  : «Έχω επιφύλαξη για τη 

φερεγγυότητα της εταιρείας». 

Με τις παρατηρήσεις των: Δασκαλάκη Ιουλία, Περσελής Κωνσταντίνος, Παρλής 

Εμμανουήλ, οι οποίοι λένε: «Ναι, για τελευταία φορά». 

 

   

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Η απόφαση πήρε α/α 71. 

              O Πρόεδρος      Τα Μέλη 

 

                                                                                          Δημητρίου Ευαγγελία 

          Νικόλαος Συμσερίδης Παπαγεωργίου Βασίλειος  

 Γενειάδου Λαμπρινή 

 Περσελής Κων/νος 

 Δασκαλάκη Ιουλία 

 Παρλής Εμμανουήλ 

 Κρητικός Νικήτας 

 Μαστροπαύλος Νικόλαος 

 Ζάγορας Αντώνιος 

  

 

Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ Κάσου 

 

 

Συμσερίδης  Νικόλαος 
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