
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
 της 8/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
        Στον Πολύγυρο, σήμερα τέσσερις (4) του μηνός Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα  
20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 8/240.5.2013 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ.  κ. Δημητρίου Ζαγγίλα,  η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι  ΔΕΝ παρίσταται    ο   
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος     και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                        
   

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Ζαγγίλας Δημήτριος 14 Αβέρης Αθανάσιος
2 Δημητριάδης Χρήστος 15 Παρθενιώτης Νικόλαος
3 Βορδός Χρήστος 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Χλιούμης Ανδρέας 17 Καπλάνης Θωμάς
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Ευαγγελινός Δημήτριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Λαφαζάνης Βασίλειος
7 Ζούνη Στέλλα 20 Μπάτσιος Αστέριος
8 Λακρός Αλέξανδρος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
11 Κοντογιώργης Δημήτριος
12 Γκλάβας Γεώργιος
13 Μπογδάνος Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ :
1 Πλιάκος Αστέριος
2 Κυριάκου Ιφιγένεια
3 Πύρρος Ιωάννης
4 Σταμούδης Ελευθέριος
5 Γκολόης Γεώργιος
6 Δήμητσας Δημήτριος
7 Βαγιωνάς Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 
τήρηση των πρακτικών. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και  δεν 
παραβρέθηκε κανείς.

Αριθμός θέματος: 1ο ΈΚΤΑΚΤΟ Σύμβαση για την μεταφορά του υπολείμματος 
ανακυκλώσιμου υλικού από ΚΔΑΥ Θέρμης στον 

ΧΥΤΑ Πολυγύρου 
Αριθμός Απόφασης : 198

Ο  Πρόεδρος του  Δημοτικού  Συμβουλίου κ.  Ζαγγίλας  Δημήτριος,  εισηγούμενος  το  1ο 
έκτακτο θέμα, μετά και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του 
θέματος  τόνισε τα εξής :«Παρακαλώ να συζητήσουμε την σύμβαση  για την μεταφορά του 
υπολείμματος ανακυκλώσιμου υλικού από ΚΔΑΥ Θέρμης στον ΧΥΤΑ Πολυγύρου. 

Προκειμένου  να  επιστρέφεται  το  υπόλειμμα  των  ανακυκλώσιμων  υλικών  που 
αποθέτει ο Δήμος μας στο ΚΔΑΥ Θέρμης, μετά  την τοποθέτηση 400 μπλε κάδων σε όλο το 
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Δήμο,  κρίνεται  απαραίτητη  η  ανάθεση  σε  ιδιώτη  της  εργασίας  της  μεταφοράς  του 
υπολείμματος μέσα σε ειδικά κοντέινερ προδιαγραφών του εν λόγω ΚΔΑΥ.

Σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  από  το  Κέντρο  Διαλογής  Ανακυκλώσιμων  Υλικών  το 
υπόλειμμα  αυτό  υπολογίζεται  στο  30%  του  συνόλου  των  ανακυκλώσιμων  υλικών,  που 
εναποθέτει ο Δήμος μας”.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά
 Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση,  και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει    Ομόφωνα

1. Εγκρίνει την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης  για την ε μεταφορά 
του  υπολείμματος  ανακυκλώσιμου  υλικού  από  ΚΔΑΥ  Θέρμης  στον  ΧΥΤΑ 
Πολυγύρου.

2. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού 24.600,00 € στον Κ.Α. 02.20.6274.006 του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013.

3. Εξουσιοδοτεί  τον  Δήμαρχο  Πολυγύρου κ.  Αστέριο  Ζωγράφο εκπρόσωπο του 
Δήμου για την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα περιέχει τα εξής:

Στον Πολύγυρο σήμερα 01/07/2013, στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου:
• Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δήμος Πολυγύρου» με 

ΑΦΜ  998493345  ΔΟΥ  Πολυγύρου   που  εδρεύει  στο  Δημαρχείο  Πολυγύρου, 
Πολυτεχνείου  50  και  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον  Αστέριο  Ζωγράφο  και  θα 
καλείται  στο εξής «ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» και 

• Η  εταιρεία  ΑΦΟΙ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ  Α.Β.Β.Ε.  &  Ν.Ε.  με  δραστηριότητα  τη 
διαχείριση (συλλογή και μεταφορά) στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, με ΑΦΜ 
094098649,  ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης,  Διεύθυνση:  11οχλμ ΠΕΟ Θεσσαλονίκης  – 
Κιλκίς,  νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ.  Θρασύβουλο Κωνσταντινίδη, που θα 
καλείται στη σύμβαση αυτή «ΑΝΑΔΟΧΟΣ».

Έχοντας υπόψη:
Α) Την από 25-10-2012 Σύμβαση μεταξύ της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. και του Δήμου Πολυγύρου.
Β) Την 154/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης
Γ) Την 198/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου
Δ) Την 211/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου
Ο  πρώτος  των  συμβαλλομένων,  αναθέτει  στο  «ΑΝΑΔΟΧΟ»  την  εκτέλεση  της  εργασίας 
«μεταφοράς του υπολείμματος του ΚΔΑΥ Θέρμης στο ΧΥΤΑ Πολυγύρου», που δημιουργείται 
από  την  διαχείριση  των  ανακυκλώσιμων  υλικών  του  Δήμου  Πολυγύρου,  συμφωνούν  δε, 
συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

•    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Η παρεχόμενη υπηρεσία θα περιλαμβάνει τη μεταφορά των απορριμματοκιβώτιων – 
κοντέινερ στα οποία αποθηκεύεται το υπόλειμμα λειτουργίας του ΚΔΑΥ Θέρμης για τα υλικά 
του Δήμου Πολυγύρου στο ΧΥΤΑ Πολυγύρου. Η μεταφορά θα γίνεται με μέσα ανάδοχου, 
ικανά και αδειοδοτημένα για την εργασία αυτή καθώς και από ειδικευμένο προσωπικό.

Η διάθεση του υπολείμματος θα γίνεται για λογαριασμό  του Δήμου Πολυγύρου, και 
για το λόγο αυτό ο ΧΥΤΑ Πολυγύρου θα μεριμνήσει για την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων 
προς τον ανάδοχο και προς το Δήμο Πολυγύρου ώστε να γίνεται γνωστή η ποσότητα προς 
διάθεση στο ΧΥΤΑ Πολυγύρου.
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Η μεταφορά  και  αποκομιδή  του  υπολείμματος  θα  γίνεται  με  ευθύνη του  ανάδοχου 
χωρίς να παρεμποδίζεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο η λειτουργία του ΚΔΑΥ.  Την πλήρη ευθύνη 
για καθυστερήσεις  στην αποκομιδή λόγω βλαβών στον εξοπλισμό,  αδυναμίας προσωπικού, 
καιρικών συνθηκών και γενικά για οποιαδήποτε αιτία φέρει ο ανάδοχος.  Για το λόγο αυτό δεν 
δικαιούται  ουδεμίας  πρόσθετης  αποζημίωσης  πέραν  της  συμφωνημένης  με  της  παρούσα 
σύμβαση αμοιβής.

Με την ολοκλήρωση κάθε ημερολογιακού μήνα ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει 
στο Δήμο Πολυγύρου μηνιαίο απολογιστικό δελτίο κινήσεων προς το ΧΥΤΑ Πολυγύρου, με τις 
ποσότητες  υπολείμματος  που  διατέθηκαν,  πρωτότυπα  θεωρημένο  από  τον  Υπεύθυνο 
λειτουργίας του ΚΔΑΥ εκ μέρους της ΕΕΑΑ Α.Ε..

Ο  ανάδοχος  θα  λαμβάνει  πρόνοια  ώστε  να  εξασφαλίζει  η  100%  πληρότητα  και 
αξιοποίηση, των απορριμματοκιβώτιων – κοντέινερ και να αποφεύγεται η μεταφορά ελλιπούς 
φορτίου στο  ΧΥΤΑ  (συνδυασμός χωρητικότητας και βάρους).

Ο Δήμος Πολυγύρου ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση ελλιπούς αδειοδότησης των 
οχημάτων μεταφοράς ή των οδηγών καθώς και για παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ.

• ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Η παρούσα συμφωνία  αρχίζει  με  την  υπογραφή  της  από τα  συμβαλλόμενα  μέρη και  έχει 
διάρκεια έξι μήνες έως δηλαδή 31/12/2013.  Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί με 
την σύμφωνη γνώμη των δύο μερών.

• ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Η αμοιβή του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ»  ορίζεται στο ποσό των 120,00€ (εκατόν είκοσι ευρώ) 
ανά απορριμματοκιβωτίου – κοντέινερ (20 m3 και ικανότητα μεταφοράς 5 – 9 tn), πλέον ΦΠΑ 
και θα καταβληθεί με την έκδοση του τιμολογίου.  Η αμοιβή προϋποθέτει την μεταφορά δύο 
απορριμματοκιβωτίων – κοντέινερ ανά δρομολόγιο προς το ΧΥΤΑ Πολυγύρου.

Ρητά  συμφωνείται  ότι  το  κόστος  μεταφοράς  αφορά  αποκλειστικά  και  μόνο  το 
υπόλειμμα του ΚΔΑΥ Θέρμης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 και σε καμιά περίπτωση 
στο  φορτίο  υπολείμματος  δεν  επιτρέπεται  να  περιλαμβάνονται  υλικά  και  γενικά  στερεά 
απόβλητα που προκύπτουν από άλλες δραστηριότητες της Εργολάβου.  Επίσης, συμφωνείται 
ότι στο κόστος μεταφοράς δεν περιλαμβάνεται το κόστος τελικής διάθεσης του υπολείμματος. 
Όπως αναφέρεται και στην ανωτέρω παράγραφο η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. θα μεριμνήσει για την 
έκδοση βεβαιώσεων για την απαλλαγή του Εργολάβου από το τέλος διάθεσης.

• ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» προσφέρει με σχέση παροχής υπηρεσιών τις υπηρεσίες του, από τα 
γραφεία της εταιρείας του ή και όπου απαιτείται από τις ανάγκες  εκτέλεσης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών  και  αναλαμβάνει  το  κόστος  των  απαιτούμενων  λειτουργικών  δαπανών  για  την 
υλοποίηση των παρεχόμενων εκ μέρους του υπηρεσιών.

Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο από τα έργα που αναφέρονται στην Παράγραφο 
1.Γ  διακοπεί  ή  για  οποιοδήποτε  λόγο  δεν  υλοποιηθεί,  ο  Δήμος  Πολυγύρου  δικαιούται  να 
διακόψει τη σύμβαση, καταβάλλοντας στον «ΑΝΑΔΟΧΟ» το τμήμα της αμοιβής του, που 
δικαιούται να εισπράξει μέχρι το χρόνο της διακοπής, προσδιοριζόμενο κατά τους κανόνες των 
σχετικών συναλλαγών και την καλή πίστη ή τους όρους πληρωμής της παρούσας.
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Ο  «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»  έχει  το  δικαίωμα  να  διακόψει  τη  σύμβαση,  σε  περίπτωση 
καθυστερήσεων στην εξόφληση των σχετικών τιμολογίων και μετά την πάροδο δύο μηνών από 
την έκδοση και παράδοση αυτών στον Δήμο.

Ρητά  συμφωνείται  ότι  οι  συμβαλλόμενοι  συνδέονται  με  σχέση  Ανεξάρτητων 
Υπηρεσιών,  και  δεν  εγκαθιδρύεται  μεταξύ τους  οποιαδήποτε  σχέση παροχής Εξαρτημένων 
Υπηρεσιών ή σχέση Εξαρτημένης Εργασίας.

Η τροποποίηση των όρων της σύμβασης αυτής, που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, θα 
γίνεται αποκλειστικά και μόνο γραπτά.  Κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο αποκλείεται.

Αποκλειστικά  αρμόδια  κατά τόπο Δικαστήρια για  την επίλυση  κάθε διαφοράς που 
τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση τη παρούσας και δεν θα  καταστεί δυνατό να επιλυθεί με 
φιλικό  διακανονισμό, ορίζονται τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Η  παρούσα  σύμβαση  παροχής  ανεξάρτητων  υπηρεσιών  αφού  διαβάστηκε  και 
βεβαιώθηκε από αυτούς, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Το κάθε μέρος λαμβάνει 
από ένα, το τρίτο κατατίθεται στην αρμόδια ΔΟΥ και το τέταρτο στην Ανατολική Α.Ε.

  Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 198/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 10-6-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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