
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ           Αριθ.Αποφ 13/2013 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 4
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης της  

 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 του ∆ήµου ∆ράµας   

την 12/3/2013 

 

Θέµα 2
ο
 :  Γνωµοδότηση για  τη «Σύναψη σύµβασης συνεργασίας 

µεταξύ ∆ήµου ∆ράµας και της εταιρείας ∆.Κ. Κύκλος ΑΒΕΕ για την 

συλλογή και µεταφορά χαρτιού» 

 
         Στη ∆ράµα, σήµερα, την 12η του µηνός Μαρτίου 2013 ,ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 12.30 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε   
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την 
16132/8-3-2013 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Απουσία του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κ. 
Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι   (6) µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ  

Χαρακίδης Κυριάκος 
Γρηγορίου Κυριάκος 

Κάργας Γεώργιος 
Μλεκάνης Μιχαήλ  
Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος 
Ρεµόντης Θεµιστοκλής    Φουτσιτζής Χρήστος 
Χατζηγιάννης Αναστάσιος 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 

∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

Ο  Αντιπρόεδρος  εισηγούµενος  το 2ο  θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης, 
σχετικά µε την Γνωµοδότηση για  τη «Σύναψη σύµβασης συνεργασίας 

µεταξύ ∆ήµου ∆ράµας και της εταιρείας ∆.Κ. Κύκλος ΑΒΕΕ για την 

συλλογή και µεταφορά χαρτιού» λέει τα εξής: 
 
Σας δόθηκε αντίγραφο της εισήγησης της ∆/νσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης του ∆. ∆ράµας  (αριθµ. πρωτ. 15092/5-3-2013) για το σχέδιο 
«Σύναψη σύµβασης συνεργασίας µεταξύ ∆ήµου ∆ράµας και της 

εταιρείας ∆.Κ. Κύκλος ΑΒΕΕ για την συλλογή και µεταφορά χαρτιού» 

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά προκειµένου να εισηγηθείτε στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για το θέµα. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας ζωής  αφού ανέγνωσε την εισήγηση της υπηρεσίας, 
µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 



 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι            ο µ ό φ ω ν α 

 
1. Εισηγείται θετικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την «Σύναψη 
σύµβασης συνεργασίας µεταξύ ∆ήµου ∆ράµας και της εταιρείας ∆.Κ. Κύκλος 
ΑΒΕΕ για την συλλογή και µεταφορά χαρτιού». 
2.Οι όροι της σύµβασης να διαµορφωθούν ως εξής: 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
 

Στη ∆ράµα σήµερα  ηµέρα                  και ώρα          , οι παρακάτω 
συµβαλλόµενοι :  

1. Ο ∆ήµος ∆ράµας, νoµίµως εκπρoσωπούµενος από τον ∆ήµαρχο ∆ράµας κ. 
Χαρακίδη Κυριάκο 

2. Η ∆.Κ. Κύκλος ΑΒΕΕ µε έδρα τη ∆ράµα, νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον 
∆ηµήτριο Καραγιαννίδη του Ιωάννη κατοίκου ∆ράµας, οδός Παγγαίου 49, 
συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:   

 
Άρθρο 1 

Αντικείµενο της σύµβασης 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι –για τη διοικητική περιφέρεια του ∆ήµου 
∆ράµας- η συλλογή, µεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και τελική 
διάθεση στην αδειοδοτηµένη µονάδα ΄΄Μακεδονική Εταιρεία Χάρτου ΑΕ ΜΕΛ, κάτω 
Γέφυρα Θεσσαλονίκης΄΄ των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων ΕΚΑ 15 01 01 και 
ΕΚΑ 20 01 01 (συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι, και χαρτιά και χαρτόνια). Η 
διαδικασία αυτή ανατίθεται αποκλειστικά στην ∆.Κ. ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ, αδειοδοτηµένη 
σχετικά επιχείρηση, σύµφωνα µε την ∆.Π.-Π. 550/01-03-2010 απόφαση Νοµάρχη 
∆ράµας, που επισυνάπτεται στην παρούσα σύµβαση και αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της.  

Άρθρο 2 

Χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης 

Η διάρκεια της σύµβασης αρχίζει από την συνυπογραφή της από τα 
συµβαλλόµενα µέρη και ισχύει µέχρι 31-12-2013. Παράταση της µπορεί να δοθεί 
µετά από γραπτή συναίνεση του δήµου (απόφαση δηµοτικού συµβουλίου).  

Η σύµβαση µπορεί να διαλυθεί, αναποζηµίωτως για τον δεύτερο 
συµβαλλόµενο µε την έναρξη των διαδικασιών ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων 
(λειτουργία Κ∆ΑΥ, ΣΜΑ) του ∆ήµου ∆ράµας.  

 
Άρθρο 3 

Υποχρεώσεις συµβαλλόµενων 

Ο ∆ήµος ∆ράµας υποχρεούται καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης : 
1. να συνεργάζεται αποκλειστικά µε τον δεύτερο συµβαλλόµενο, 
2. να επιβλέπει µε την αρµόδια υπηρεσία καθαριότητας την καλή εκτέλεση 

των όρων της σύµβασης. 
Η ∆.Κ. Κύκλος ΑΒΕΕ υποχρεούται : 

1. να συλλέγει από τους ειδικούς κάδους που τοποθετεί ο δήµος ανά 48ωρο 
τουλάχιστον, και οπωσδήποτε κάθε Σάββατο, το χαρτί και χαρτόνι. 

 



Επίσης να συλλέγει τις συσκευασίες χαρτιού πέριξ των σηµείων 
απορριµµάτων, 

2. να παραδίδει αντίγραφο στην υπηρεσία καθαριότητας του παραστατικού 
παράδοσης του χαρτιού στην αδειοδοτηµένη µονάδα ανακύκλωσης, 

3. να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό και προσωπικό  (σηµεία 6 και 7 της 
∆.Π.-Π. 550/01-03-2010 απόφασης, 

4. να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης ύψους  
χιλίων  (1.000) ευρώ. 

 
Άρθρο 4 

Ποινικές ρήτρες 

 Κάθε παράβαση των όρων της σύµβασης που αναφέρονται στις υποχρεώσεις 
του δεύτερου συµβαλλόµενου, επιφέρει επιβολή ποινικής ρήτρας κατ΄ αυτού, ύψους 
χιλίων (100) ευρώ, προσαυξηµένης κατά το ποσό που θα απαιτηθεί για την κάλυψη 
των σχετικών δαπανών από πλευράς δήµου. 
 Μετά από διαπίστωση δέκα (10) παραβάσεων, εντός του αυτού 
ηµερολογιακού έτους, η σύµβαση λύεται και επιβάλλεται στον δεύτερο 
συµβαλλόµενο ποινική ρήτρα χιλίων (1.000) ευρώ, καταπίπτει δε η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

 
Άρθρο 5 

∆ιαφορές 

 Για οποιαδήποτε νοµική διαφορά προκύψει κατά την εκτέλεση της σύµβασης 
αρµόδια είναι τα δικαστήρια ∆ράµας. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ                     ΓΙΑ ΤΗΝ ∆Κ ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                     ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΧΑΡΑΚΙ∆ΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

 
    3. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 13/2013 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 Ο �ρόεδρος             Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 

 


