ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το αριθ.3/28-3-2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 101

Περίληψη
Σύναψη σύμβασης μεταξύ Δήμου Ξάνθης της Ελληνικής
Εταιρίας Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ ΑΕ) και
της της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης
Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Α.Ε.
(∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. A.Α.Ε.), για την εναλλακτική διαχείριση
αποβλήτων συσκευασίας

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 28 Μαρτίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.16676/24-3-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου
Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 26
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
16) Παπαδόπουλος Κυριάκος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
17) Πατσίδου Δέσποινα
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
18) Πούλιος Χρίστος
4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
19) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
5) Βασιλούδης Ηλίας
20) Ταρενίδης Παναγιώτη
6) Βορίδης Δημήτριος
21) Τσεγγελίδης Ιωάννης
7) Δρεμσίζης Ιωάννης
22) Τσέπελης Εμμανουήλ
8) Ηλιάδης Θωμάς
23) Τοπ Ισμέτ
9) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία
24) Φανουράκης Εμμανουήλ
10) Κολλάρος Γεώργιος
25) Φωτιάδης Νικόλαος
11) Κυριακίδης Αλέξανδρος
26) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
12) Μούρκας Χρήστος
13) Μπένης Δημήτριος
14) Ξυνίδης Αθανάσιος
15) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
3) Καλογερής Κρίτων
4) Μαζαράκης Σπύρος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

5) Μπεκτές Σαμπρή
6) Παπασταματίου Γεώργιος
7) Φιλίππου Φίλιππος

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι των Τοπικών
Κοινοτήτων Δαφνώνα κ. Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Καρυοφύτου κ. Σερεφιά Διαμαντή και Νεοχωρίου κ.
Κυριακού Θεοδόσιο
Γίνεται μνεία ότι οι δ.σ. Καραγιαννίδου Σοφία και Τσεγγελίδης Ιωάννης αποχώρησαν κατά την συζήτηση του
10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης οριστικά από την συνεδρίαση, οι δ.σ. Βορίδης Δημήτριος και Τοπ Ισμέτ
αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης οριστικά από την συνεδρίαση, οι
δ.σ. Αγκόρτσας Απόστολος και Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 20ου θέματος
της ημερήσιας διάταξης οριστικά από την συνεδρίαση και η δ.σ. Πατσίδου Δέσποινα αποχώρησε οριστικά
κατά την συζήτηση του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης από την συνεδρίαση
.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.13684/143-2014 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως εξής:

«Σας αποστέλλουμε το σχέδιο σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης–
Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ ΑΕ) του Δήμου Ξάνθης και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης
Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Α.Ε. (∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. A.Α.Ε.), για την εναλλακτική
διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, όπως αυτό διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 2974/05-03-2014
έγγραφο της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο: α) να εγκρίνει το σχέδιο σύμβασης και β) να
εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση καθώς
και το αρ. πρωτ. 2974/05-03-2014 έγγραφο της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε..
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Εγκρίνει την σύναψη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης, της Ελληνικής
Εταιρείας Αξιοποίησης– Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ ΑΕ) και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας
Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Α.Ε. (∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. A.Α.Ε.), για την
εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, όπως αυτό διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ.
2974/05-03-2014 έγγραφο της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., με τους παρακάτω όρους:
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Η παρούσα Σύμβαση Συνεργασίας καταρτίζεται σήμερα, ..............................., στην Κομοτηνή, μεταξύ:
1) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΕΑΑ ΑΕ» που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής
(Χειμάρρας 5) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Γιάννη Ραζή (στο εξής «ΕΕΑΑ») και
2) του Δήμου Ξάνθης, (Πλατεία Δημοκρατίας, ΤΚ 67100) με ΑΦΜ ……………………… Δ.Ο.Υ.
………………………, νομίμως εκπροσωπουμένου για την υπογραφή της παρούσας δυνάμει της από
……………………… απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου από τον κ. ………………………,
……(ιδιότητα)…… (στο εξής ο «Δήμος») και
3) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο: «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. A.Α.Ε.» (στο
εξής η «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.»), που εδρεύει στο Δήμο Κομοτηνής (Ν. Πλαστήρα 6 Κομοτηνή) με ΑΦΜ
999388198, Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής και νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κυριάκο Χαρακίδη δυνάμει της με αριθμό και ημερομηνία 63/27-01-2014 ειδικής
απόφασης του Δ.Σ. αυτής.
Οι παραπάνω τρεις συμβαλλόμενοι που θα αναφέρονται στη συνέχεια από κοινού ως τα «Μέρη» έχοντας
υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Ν. 2939/01 ως ισχύουν σήμερα
β) Την υπ’ αριθμ. 106453/20-02-03 απόφαση της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ
γ) Την υπ’ αριθμ. ………/…………… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης
δ) Την υπ’ αριθμ. 63/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.
ε) Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Α.Α. της ……………………….
συνομολογούν και συναποδέχονται τα κάτωθι:
1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ι. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 1 του Ν. 2939/6.08.2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Διαχείρισης Συσκευασιών
και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (στο εξής ο «Νόμος»), η εναλλακτική
διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας είναι υποχρεωτική για τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και οργανώνεται από διαχειριστές συσκευασιών (συστήματα ατομικής ή συλλογικής
εναλλακτικής διαχείρισης), σε συνεργασία με τους υπόχρεους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων. Κατά την
παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου του Νόμου, για την υλοποίηση της από κοινού οργάνωσης της διαχείρισης
των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας καταρτίζονται μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών (υπόχρεων
φορέων διαχείρισης αποβλήτων και διαχειριστών των συσκευασιών) εξαετείς συμβάσεις συνεργασίας, με το
ειδικότερο περιεχόμενο που καθορίζεται στην ίδια διάταξη.
ΙΙ. Δυνάμει της υπ’ αρ. οικ. 106453/20.02.2003 απόφασης της Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, η ΕΕΑΑ, η οποία έχει ως
σκοπό, κατά το καταστατικό της, την οργάνωση συστημάτων συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης
συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων, που αποσκοπούν στην αξιοποίηση των συσκευασιών ή των αποβλήτων
των συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων, κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001, την ανάληψη της ευθύνης
για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων των συμβαλλομένων με αυτήν
φυσικών ή νομικών προσώπων διαχειριστών συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων που υπόκεινται στις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Νόμου 2939/2001 όπως και την οργάνωση της

εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας σε συνεργασία με τους υπόχρεους φορείς
διαχείρισης των αποβλήτων κατά τις διατάξεις του Νόμου 2939/2001, της Κ.Υ.Α. 50910/ 2727/2003 όπως
και άλλων συναφών νόμων και διαταγμάτων, έχει λάβει έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής
Διαχείρισης Σ.Σ.Ε.Δ. – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ που έχει οργανώσει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της (στο εξής
το «Σύστημα»). Ήδη η ανωτέρω έγκριση έχει ανανεωθεί με την απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ
118019/18.03.2009. Το Σύστημα αποβλέπει ειδικότερα στη συλλογή, σε συνεργασία με τους υπόχρεους
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τους ειδικότερους τρόπους που έχουν υποβληθεί από την ΕΕΑΑ προς
έγκριση και έχουν εγκριθεί από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή και αποβλήτων
συσκευασίας που προέρχονται από τους συμμετέχοντες στο σύστημα διαχειριστές (προμηθευτέςκατασκευαστές συσκευασιών, συσκευαστές-εισαγωγείς συσκευασιών, διακινητές), από τον τελικό
καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη ή από την ροή των αποβλήτων και στη διοχέτευσή τους προς τις πλέον
ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων ή/και στην επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση
των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή αποβλήτων συσκευασίας των συμμετεχόντων διαχειριστών με τη
χρησιμοποίηση καθαρών τεχνολογιών.
ΙΙΙ. Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» με το
διακριτικό τίτλο «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.» συστήθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., ως ανώνυμη
εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που επικυρώθηκε με
το πρώτο άρθρο του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006), με σκοπούς επιχειρηματικής δράσης κατά το
καταστατικό της, την ενιαία, ορθολογική και σύμφωνη με το υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο
διαχείριση των απορριμμάτων του συνόλου των Ο.Τ.Α. της ενιαίας διαχειριστικής ενότητας της Π.Α.Μ.Θ.,
την εφαρμογή της μεθόδου της Υγειονομικής Ταφής των απορριμμάτων και την οριστική εξάλειψη της
ανεξέλεγκτης απόρριψής τους, τον σχεδιασμό των τοπικών και υπερτοπικών προγραμμάτων συλλογής
ανακυκλώσιμων υλικών, την ευθύνη της λειτουργίας των Περιφερειακών συστημάτων μεταφόρτωσης και
ανακύκλωσης των απορριμμάτων (λειτουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων – Χ.Υ.Τ.Α.,
Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων - Σ.Μ.Α., Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών – Κ.Δ.Α.Υ.,
κ.ά.), τον σχεδιασμό της οργάνωσης ή συμμετοχής σε συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων
σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (υλικών συσκευασίας ή άλλων προϊόντων, οχημάτων που έχουν
αποσυρθεί από την κυκλοφορία, μεταχειρισμένων ελαστικών αυτοκινήτων, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων,
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συσσωρευτών κ.λ.π.), την ορθή λειτουργία των
υφιστάμενων Χ.Υ.Τ.Α. και την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση των όποιων Χ.Α.Δ.Α. στην
Περιφέρεια Α.Μ.Θ., την παροχή υπηρεσιών προς κάθε τρίτο σε σχέση µε τομείς διαχείρισης απορριμμάτων
γενικά, την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και τη συμμετοχή σε εταιρίες ή φορείς, οποιαδήποτε
μορφής που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς, την εξεύρεση, εξασφάλιση και απορρόφηση Εθνικών, Τοπικών και
Ευρωπαϊκών πόρων για τη στήριξη και προώθηση του σκοπού της εταιρίας κ.α., με γνώμονα πρωτίστως την
εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας καθώς και την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής των πολιτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Έχοντας τους ανωτέρω καταστατικούς σκοπούς και προσαρμοζόμενη στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της
Κ.Υ.Α. 2527/09 (ΦΕΚ 83 Β/23-1-2009) «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την
άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (Φο.Δι.Σ.Α.)» και συναφών νομικών ρυθμίσεων και διαταγμάτων, η εταιρία «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.
Α.Α.Ε.» λειτουργεί ήδη από το Μάιο του 2009 (ΦΕΚ 3273/08-05-2009), ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (Φο.Δι.Σ.Α.) του συνόλου των στερεών αποβλήτων των υπόχρεων κατά το νόμο Ο.Τ.Α. της
ενιαίας διαχειριστικής ενότητας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., συνεργαζόμενη με την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. και την
τοπική Αυτοδιοίκηση για την οργάνωση και εφαρμογή του διαχειριστικού σχεδίου του Ολοκληρωμένου
Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Σ.Δ.Α.) σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης αναλαμβάνοντας την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 2 της ΚΥΑ
50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/23-12-2003) και κάθε άλλης συναφούς με αυτές. Διαθέτει δε τεχνικά μέσα
αλλά και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με τεχνογνωσία σε θέματα τεχνολογίας και διαχείρισης
περιβάλλοντος και με ιδιαίτερα σημαντική και εφαρμοσμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων
διαχείρισης και ανακύκλωσης δημοτικών στερεών αποβλήτων.
IV. Η ΔΙΑΑΜΑΘ, έχει στην κατοχή και χρήση της ένα Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)
επί μιας ενιαίας κοινόχρηστης χερσολιβαδικής έκτασης εμβαδού 13.335,64 τ.μ. κείμενη στην αγροτική
περιοχή του αγροκτήματος Πρασινάδας, του Δήμου Τοπείρου του Νομού Ξάνθης, όπως αυτή περιγράφεται
κατά σχήμα, μήκος πλευρών και έκταση υπό στοιχεία Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α1 στο από Ιούλιο 2009 έτους
τοπογραφικό διάγραμμα της Μελετητικής Εταιρείας ΠΕΡΜΕΛ Ε.Π.Ε., το οποίο ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και
εγκρίθηκε από την Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., περιελθούσα στην Περιφέρεια
Α.Μ.Θ. δυνάμει του υπ’ αριθμ. 14576/18-11-2008 συμβολαίου δωρεάς ακινήτου, καταχωρηθέντος νομίμως
στο τηρούμενο Βιβλίο Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης Ν. Ξάνθης, στον τόμο 1161 με αύξοντα
αριθμό μεταγραφής 142, και δυνάμει του από 11/09/2012 ιδιωτικού Συμφωνητικού Χρησιδανείου με την

Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο συνήφθη σύμφωνα με τον σχεδιασμό υλοποίησης του
διαχειριστικού Σχεδίου του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Σ.Δ.Α. Α.Μ.Θ.),
προκειμένου να το λειτουργήσει για τη συγκέντρωση, προσωρινή αποθήκευση, διαλογή και διακίνηση σε
άλλες εγκαταστάσεις για ανακύκλωση των αποβλήτων υλικών συσκευασίας όπως ορίζονται στο Ν.
2939/2001, τα οποία αποτελούν αντικείμενο συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης στα πλαίσια της παρούσας
συνεργασίας, εκπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό τους ανωτέρω καταστατικούς σκοπούς της.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ήδη σήμερα, ο Δήμος Ξάνθης, η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. και η Ε.Ε.Α.Α. καταρτίζουν την παρούσα Σύμβαση
Συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ξάνθης στο πλαίσιο
του Νόμου 2939/01 και της υπ’ αριθμ. 50910/2727/2003 Κ.Υ.Α.
Ειδικότερα, το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι ο καθορισμός των ειδικότερων όρων και
προϋποθέσεων συνεργασίας των παραπάνω συμβαλλομένων για την οργάνωση των εργασιών διαχείρισης
των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας και τη λειτουργία του προγράμματος ανακύκλωσης στην περιοχή
αρμοδιότητας του Δήμου Ξάνθης, (εφεξής «το Έργο»), με γνώμονα τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής των
κατοίκων, την προστασία του περιβάλλοντος και με αναμενόμενο αποτέλεσμα τη βιώσιμη ανάπτυξη της
περιοχής του.
3. ΟΡΙΣΜΟΙ
Σύμβαση:
Η παρούσα σύμβαση συνεργασίας, με τα παραρτήματά της
καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις της.
Συσκευασία:

Κάθε προϊόν που καλύπτεται από τον ορισμό της συσκευασίας
που περιέχεται στο άρθρο 2 του Ν. 2939/2001.

Απόβλητα συσκευασίας και
άλλων προϊόντων:

Κάθε συσκευασία ή υλικό συσκευασίας ή κάθε άλλο προϊόν που
καλύπτεται από τον ορισμό των αποβλήτων που περιέχεται στην
υπ’ αριθμόν 50910/2727/2003 Κ.Υ.Α., εξαιρουμένων των
καταλοίπων παραγωγής

Δημοτικά απόβλητα :

Τα απόβλητα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 (περ. κα’) της υπ’
αριθμόν 50910/2727/2003 Κ.Υ.Α.
Οι φορείς διαχείρισης των αποβλήτων κατά την έννοια της υπ’
αριθμόν 50910/2727/2003 Κ.Υ.Α. και του Ν. 2939/01.
Οι εκτελούντες διαχείριση συσκευασιών κατά την έννοια του Ν.
2939/01.
Κάθε πραγματοποιούμενη εργασία που καλύπτεται από τον
αντίστοιχο ορισμό του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 50910/2727/2003
Κ.Υ.Α.

Υπόχρεοι φορείς διαχείρισης
αποβλήτων:
Διαχειριστές συσκευασίας:
Συλλογή, Αξιοποίηση,
Διαχείριση, Μεταφορά,
Μεταφόρτωση, Προσωρινή
Αποθήκευση:
Κέντρο Ανακύκλωσης:

Το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) που θα
λειτουργήσει για τις ανάγκες του προγράμματος ανακύκλωσης
των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ξάνθης και
άλλων Ο.Τ.Α. στην αγροτική περιοχή του Αγροκτήματος
Πρασινάδας του Νομού Ξάνθης.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου απαιτείται να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες (σύμφωνα με τη
συνημμένη στην παρούσα, ως αναπόσπαστο τμήμα της, Τεχνική Περιγραφή - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) ώστε να
υλοποιηθεί το αντικείμενό της με τη συνεργασία όλων των συμβαλλομένων και σύμφωνα με τους λοιπούς
όρους που ακολουθούν στα επόμενα:
1. Τα απόβλητα που αποτελούν αντικείμενο συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης
και αξιοποίησης είναι τα δημοτικά απόβλητα συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές, μεταλλικές και γυάλινες
συσκευασίες). Ο ακριβής προσδιορισμός των υλικών στόχων γίνεται από την ΕΕΑΑ βάσει του σχεδιασμού
ανάπτυξης και λειτουργίας του έργου.
2. Οι δημότες θα κληθούν να απορρίπτουν τα απόβλητα συσκευασίας που είναι κατασκευασμένα από
ανακυκλώσιμα υλικά (αλουμίνιο, σίδηρος, χαρτί, γυαλί και πλαστικό) στους ειδικούς κάδους μηχανικής
αποκομιδής, οι οποίοι θα τοποθετηθούν με μέριμνα και ευθύνη του Δήμου υπό την επιστημονική καθοδήγηση
της ΔΙΑΑΜΑΘ σε προεπιλεγμένα σημεία στον Δήμο Ξάνθης.
3. Στη συνέχεια τα απόβλητα συσκευασίας θα συλλέγονται από τον Δήμο Ξάνθης με ίδια μέσα και δαπάνες

και θα μεταφέρονται με ειδικά απορριμματοφόρα οχήματα συλλογής στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων
Υλικών (ΚΔΑΥ) Ξάνθης που θα λειτουργεί η ΔΙΑΑΜΑΘ, στην αγροτική περιοχή του Αγροκτήματος
Πρασινάδας του Νομού Ξάνθης, σύμφωνα με τον σχεδιασμό υλοποίησης του διαχειριστικού Σχεδίου του
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Σ.Δ.Α. Α.Μ.Θ.). Για την υποβοήθηση των
εργασιών συλλογής και μεταφοράς των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας της περιοχής του Δήμου Ξάνθης
είναι δυνατή η παραχώρηση από την ΔΙΑΑΜΑΘ προς τον Δήμο επιπλέον τεχνικών μέσων (ρυμουλκά
συρμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (τράκτορες), ρυμουλκούμενοι συρμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων
(πρέσες), α/φ οχήματα συλλογής κλπ), κατά ειδικότερη, σχετική προς τούτο, συμφωνία τους.
4. Τα συλλεγέντα απόβλητα συσκευασίας θα εκφορτώνονται στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
(ΚΔΑΥ) Ξάνθης όπου θα πραγματοποιείται περαιτέρω επεξεργασία τους (διαλογή, ταξινόμηση, συμπίεση
κλπ) ώστε να παράγονται διαφορετικά είδη δευτερογενών υλικών, τα οποία θα προωθούνται προς
ανακύκλωση – αξιοποίηση και θα επιστρέφονται προς τον σκοπό αυτό στις επιχειρήσεις του κλάδου του κάθε
υλικού, οι οποίες θα προβαίνουν στην αξιοποίηση – ανακύκλωση των ανακτωμένων υλικών,
χρησιμοποιώντας τεχνολογικές διαδικασίες που επιτρέπουν την πραγματική αξιοποίησή τους, ή σε άλλες
επιχειρήσεις ικανές να αξιοποιήσουν τα υλικά αυτά.
5. Την ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) θα έχει
η ΔΙΑΑΜΑΘ, η οποία δύναται να αναθέσει κατ’ επιλογή της μέρος ή τμήματα του έργου σε τρίτα πρόσωπα υπεργολάβους, με τους οποίους θα συνδέεται αποκλειστικά η ίδια και οι οποίοι θα αναλάβουν να διαθέσουν
το απαραίτητο εργατοτεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί με τις εργασίες διαλογής των δημοτικών
αποβλήτων συσκευασίας όπως και με τις υπηρεσίες που συνδέονται με την εύρυθμη λειτουργία του (φύλαξη,
συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού του κ.α).
Οποιαδήποτε μελλοντική συνεργασία μεταξύ της ΕΕΑΑ και των λοιπών ΟΤΑ της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης θα συντονίζεται από τη ΔΙΑΑΜΑΘ, η οποία θα συμβάλλεται στις αντίστοιχες
Συμβάσεις Συνεργασίας.
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Για την υλοποίηση του υπό 4 έργου διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, συμφωνούνται τα
ακόλουθα:
5.1. Υποχρεώσεις του Δήμου Ξάνθης
- Ο Δήμος, υπό την επιστημονική καθοδήγηση της ΔΙΑΑΜΑΘ, φροντίζει για την χωροθέτηση και
τοποθέτηση ειδικών κάδων ανακύκλωσης σε προεπιλεγμένα σημεία της πόλεως και των οικισμών του
σύμφωνα με τους ενδεδειγμένους κανόνες της σχετικής επιστήμης και με γνώμονα την καλύτερη δυνατή
λειτουργικότητα και αποδοτικότητα του συστήματος ανακύκλωσης.
- Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση, με ευθύνη και δαπάνες του, της εκτέλεσης των εκάστοτε αναγκαίων
εργασιών συντήρησης και επισκευής των ανωτέρω κάδων ανακύκλωσης που χρησιμοποιούνται για τη
συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών ώστε να διατηρούνται πάντοτε σε καλή κατάσταση λειτουργίας, με
σκοπό την ομαλή λειτουργία του προγράμματος ανακύκλωσης, υπέχων κάθε σχετική ευθύνη για την
αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν προκληθεί από οποιονδήποτε τρίτο.
- Ο Δήμος εκτελεί, με δική του ευθύνη και προσωπικό τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς των δημοτικών
αποβλήτων συσκευασίας της περιοχής του στο Κ.Δ.Α.Υ., όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της
παρούσας. Το σύνολο των δαπανών που αφορούν στις προαναφερθείσες εργασίες καλύπτονται από τον Δήμο.
Ρητά διευκρινίζεται ότι το προσωπικό που θα απασχολείται σε όλες τις προαναφερθείσες εργασίες δε θα έχει
καμία απολύτως εργασιακή ή οποιαδήποτε άλλη σχέση βάσει της εργατικής, ασφαλιστικής, ή άλλης
νομοθεσίας με την ΕΕΑΑ ή τη ΔΙΑΑΜΑΘ.
- Ο Δήμος αναλαμβάνει το κόστος λειτουργίας των απαιτούμενων ειδικών απορριμματοφόρων οχημάτων που
θα διατεθούν από τον ίδιο, για τη λειτουργία της παρούσης όπως και των λοιπών τεχνικών μέσων που θα
διατεθούν σε αυτόν από τη ΔΙΑΑΜΑΘ καλύπτοντας όλα τα έξοδα κίνησης, φύλαξης, συντήρησης και
επισκευών (ενδεικτικά αναφέρονται τα ανταλλακτικά, το πλύσιμο κλπ) όλων των οχημάτων συλλογής που
χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών.
5.2. Υποχρεώσεις της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.
α. H ΕΕΑΑ θα καλύψει το κόστος προμήθειας και διάθεσης στους δημότες, ικανού αριθμού σάκων
ανακύκλωσης, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα.
β. Η ενημέρωση και επικοινωνία με τους δημότες θα οργανωθεί από την ΕΕΑΑ με ευθύνη και δαπάνες της,
σε συνεργασία με τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. και το Δήμο Ξάνθης και προς το σκοπό αυτό η Ε.Ε.Α.Α. θα εκπονήσει
και θα υλοποιήσει ειδικό πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στο πρόγραμμα της
ανακύκλωσης.
5.3. Υποχρεώσεις της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. A.Α.Ε.
Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.
Α.Α.Ε.) αναλαμβάνει:
α. Να διαθέσει για την εξυπηρέτηση της παρούσας …………… (…) ειδικούς κάδους μηχανικής

ανακύκλωσης που θα προέλθουν από την προγραμματισμένη προμήθεια εξοπλισμού αποκομιδής εκ μέρους
της ΔΙΑΑΜΑΘ.
β. Να διαθέσει στον αντισυμβαλλόμενο Δήμο Ξάνθης για την εξυπηρέτηση της παρούσας ………(…)
οχήματα, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο τεχνικό παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας, που θα προέλθουν από την προγραμματισμένη προμήθεια εξοπλισμού συλλογής εκ μέρους της
ΔΙΑΑΜΑΘ.
γ. Να διαθέσει και λειτουργήσει για την εξυπηρέτηση της παρούσης το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων
Υλικών (ΚΔΑΥ) Ξάνθης, που ήδη έχει στην κατοχή και χρήση της, και μεριμνήσει για την εύρυθμη
λειτουργία του καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας.
δ. Να παραλαμβάνει με δικά της μέσα και ευθύνη τα συλλεγέντα απόβλητα συσκευασίας που θα
εκφορτώνονται στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ξάνθης όπου θα πραγματοποιείται
περαιτέρω επεξεργασία (διαλογή, ταξινόμηση, συμπίεση κλπ) τους, όπως και να παραλαμβάνει με δικά της
μέσα και ευθύνη το προκύπτον μετά τη διαλογή των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας υπόλειμμα και να
προβαίνει στην τελική διάθεση αυτού, τηρώντας όλες τις κατά το νόμο κείμενες διατάξεις.
ε. Να διαθέσει για την εξυπηρέτηση της παρούσης συμβάσεως εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το
οποίο θα αναλάβει την επιστημονική καθοδήγηση, επίβλεψη και παρακολούθηση της προόδου των εργασιών
που θα εκτελεσθούν από τον Δήμο Ξάνθης στα πλαίσια της παρούσης, συμπεριλαμβανομένου του
συντονισμού με τις ενέργειες της ΕΕΑΑ ΑΕ, για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρούσας συμβάσεως.
Ειδικότερα και ενδεικτικά το επιστημονικό προσωπικό που θα διαθέσει η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. θα αναλάβει
την παροχή γνωμοδοτήσεων και συμβουλών προς τους αντισυμβαλλόμενους σε τεχνικά θέματα που αφορούν
τις δράσεις και ενέργειές τους με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή του σκοπού της παρούσης, τη σύνταξη
συγκεκριμένων προτάσεων εναλλακτικών τεχνικών λύσεων για την καλή λειτουργία του συστήματος και την
εφαρμογή των απαραίτητων βελτιωτικών ενεργειών ως προς την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας των
πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανόνες και τις πιθανές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις που πιθανόν να καταγραφούν, όπως και την εν γένει διαρκή ενημέρωσή τους για θέματα που
άπτονται των ανωτέρω δραστηριοτήτων τους κ.α.
στ. Να συντονίσει τις ενέργειες των άλλων δύο συμβαλλομένων φορέων (ΕΕΑΑ και Δήμου Ξάνθης).
ζ. Να συνεργαστεί με την ΕΕΑΑ για την αποτελεσματική οργάνωση του προγράμματος ενημέρωσης των
δημοτών.
η. Να συντονίσει οποιαδήποτε μελλοντική συνεργασία μεταξύ της ΕΕΑΑ και των λοιπών Ο.Τ.Α. της
Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας Θράκης.
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η παρούσα Σύμβαση Συνεργασίας συνάπτεται για χρονική διάρκεια έξι (6) ετών, αρχομένη από την
ημερομηνία θέσεως σε λειτουργία του ΚΔΑΥ, η οποία θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στο Δήμο Ξάνθης. Μετά
την πάροδο της παραπάνω περιόδου, η διάρκεια της Σύμβασης είναι δυνατό να παραταθεί για άλλα έξι
χρόνια, με ειδική έγγραφη προς τούτο συμφωνία των μερών εκτός και εάν έξι (6) μήνες προ της λήξεως είτε
της αρχικής διαρκείας της παρούσας είτε εκάστης διαδοχικής περιόδου, οποιοδήποτε από τα Μέρη
ειδοποιήσει εγγράφως τους άλλους συμβαλλόμενους ότι δεν επιθυμεί την παράταση της παρούσας, οπότε η
ισχύς της σύμβασης λήγει κατά τη λήξη της περιόδου.
Η Σύμβαση λύεται αυτομάτως, αυτοδικαίως και αζημίως για την ΕΕΑΑ, εάν η ΕΕΑΑ απολέσει οριστικά και
για οποιοδήποτε λόγο την έγκριση του Συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης που αναφέρεται
στο Προοίμιο (άρθρο 1. ΙΙ).
Η Σύμβαση λύεται αυτομάτως, αυτοδικαίως και αζημίως για τη ΔΙΑΑΜΑΘ, εάν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν
είναι πλέον δυνατή η λειτουργία του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), η ακώλυτη χρήση
του οποίου συνομολογείται από τα μέρη ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση του έργου της
ανακύκλωσης και τη σύναψη και διατήρηση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης.
7. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών θα έχει ως
συνέπεια τη λύση της παρούσας σύμβασης, των μερών επιφυλασσομένων παντός νομίμου δικαιώματός τους.
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εκ των Μερών διαπιστώσει παράβαση ουσιώδους όρου της παρούσας
Σύμβασης από το έτερο Μέρος, ειδοποιεί εγγράφως το παραβαίνον Μέρος τάσσοντας σε αυτό προθεσμία
δέκα πέντε (15) ημερών για επανόρθωση της αντισυμβατικής συμπεριφοράς του, άλλως η Σύμβαση λύεται
αυτομάτως και αζημίως για το μη παραβαίνον Μέρος.
8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παρούσα Σύμβαση με τα παραρτήματά της αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των Μερών και
υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας μέχρι την υπογραφή της παρούσας γραπτής ή προφορικής
συμφωνίας μεταξύ των Μερών. Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ως ουσιώδεις και επιδέχονται
τροποποίηση μόνο με νεότερη έγγραφη συμφωνία των Μερών. Εάν κάποιος από τους παρόντες όρους κριθεί
άκυρος, ακυρώσιμος ή ανίσχυρος δεν θα επηρεάζεται το κύρος των υπολοίπων που παραμένουν σε πλήρη

ισχύ, ως εάν ο άκυρος / ακυρώσιμος ή ανίσχυρος όρος να μην είχε περιληφθεί στην παρούσα εξ αρχής.
Ανταπόδειξη κατά των όρων της παρούσας επιτρέπεται μόνο εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου
αποδεικτικού μέσου.
Οι συμβαλλόμενοι έχουν το δικαίωμα, κατά πάντα χρόνο και κατά την κρίση τους, να αναθέτουν σε τρίτο ή
τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ένωση προσώπων) μέρος ή το σύνολο των εργασιών - υπηρεσιών
διαχείρισης που αναλαμβάνονται με την παρούσα Σύμβαση, διατηρούντες στο ακέραιο τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις τους έναντι των άλλων συμβαλλομένων μερών, όπως αυτά απορρέουν από την παρούσα
Σύμβαση.
Όλες οι γνωστοποιήσεις, αιτήσεις κλπ. μεταξύ των Μερών θα γίνονται εγγράφως και θα αποστέλλονται στις
διευθύνσεις που προσδιορίζονται στην αρχή της παρούσας. Οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης θα
κοινοποιείται εγγράφως.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη
"Σύμβαση" καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η "Σύμβαση" δεν μπορεί να
θεωρηθούν ως παραίτηση των "Συμβαλλομένων Μερών" από τα αντίστοιχα δικαιώματα ή ως αναγνώριση
στα "Συμβαλλόμενα Μέρη" δικαιωμάτων, τα οποία δεν έχουν αναγνωριστεί ρητά στη "Σύμβαση".
Η ακυρότητα μέρους της "Σύμβασης" δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου αυτής. Τα "Συμβαλλόμενα
Μέρη", στην περίπτωση διαπίστωσης μερικής ακυρότητας, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να βρουν τη
διατύπωση νέας παραγράφου ή άρθρου ή την τροποποίηση του ή την προσθήκη νέας παραγράφου ή άρθρου
που θα θεραπεύει την ακυρότητα και ταυτόχρονα θα είναι συμβατό με το συνολικό περιεχόμενο της
"Σύμβασης". Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε
διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από την παρούσα Σύμβαση είναι τα Δικαστήρια της Κομοτηνής.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος το
νόμιμο αναπληρωτή του για την υπογραφή της σύμβασης ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού με την
υπόθεση εγγράφου.
Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Κολλάρος Γεώργιος διότι όπως δήλωσε κατά την άποψή του
μελλοντικά θα επιβαρυνθούν οικονομικά οι δημότες.
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Ανταμπούφης Νικόλαος υπερψήφισε την εισήγηση
εκφράζοντας όμως τις επιφυλάξεις του.
.………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
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