
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Από  την  7η Τακτική  Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Συνδέσμου. 

Η Ε.Ε του Συνδέσμου, συνήλθε, σήμερα Πέμπτη  24 Μαρτίου  2016
και ώρα 12:00μ.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου, ύστερα από την 392/18-03-
2016  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  κ.  Κωνσταντίνου  Γανωτή  που
κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ήταν παρόντα τα δύο από τα τρία τακτικά
μέλη της επιτροπής  και ένα αναπληρωματικό. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Κωνσταντίνος Γανωτής,  Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος (τακτικά
μέλη), Πράττος Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος)    
ΑΠΟΝΤΕΣ :  Βαλαμούτης Κωνσταντίνος (τακτικό μέλος).   

Ο Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  Συνεδρίασης  με  τα  παρακάτω
θέματα ημερήσιας διάταξης.   

Α Π Ο Φ Α Σ Η   22/2016
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

        Αίτημα της Β.ΑΠ.ΚΑ. Ι.Κ.Ε.  για την παραχώρηση
έκτασης στον Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου για την δημιουργία υποδομής περαιτέρω

επεξεργασίας παραγόμενου κομπόστ και υπολειμμάτων απορριμμάτων.
     

                        
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπ’ όψιν της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Συνδέσμου την με αριθμό πρωτ. εισερχομένων 227/18.02.2016 Αίτηση της
«Β.ΑΠ.ΚΑ.  Ι.Κ.Ε» (Αναδόχου  εκτέλεσης  της  εργασίας  εγκατάστασης  και
λειτουργίας  του  πιλοτικού  προγράμματος  κομποστοποίησης),  με  την  οποία
ζητείται να εγκρίνουμε την παραχώρηση έκτασης πέντε (5) στρεμμάτων εντός
του  Χ.Υ.Τ.Α.  Π.Σ.  Βόλου  για  την  δημιουργία  υποδομής  περαιτέρω
επεξεργασίας  παραγόμενου  κομπόστ  και  υπολειμμάτων  απορριμμάτων,
σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται  στο κείμενο της εν λόγω Αίτησης.
Συνεχίζοντας,  ο  Πρόεδρος  επισημαίνει  ότι  θεωρεί  συμφέρουσα  για  τον
Σύνδεσμο  την  προτεινόμενη  δημιουργία  υποδομής  περαιτέρω επεξεργασίας
παραγόμενου κομπόστ και υπολειμμάτων απορριμμάτων, καθόσον : 
Α)  Η μη αξιοποίηση των εν  λόγω υλικών συνεπάγεται  την υποχρέωση του
Συνδέσμου για την υγειονομική ταφή τους, με όλες τις απορρέουσες συνέπειες
(δαπάνη υγειονομικής ταφής, γρηγορότερη εξάντληση του Χ.Υ.Τ.Α. κλπ).
Β)  Αντίστοιχα,  η  προτεινόμενη  επεξεργασία  ογκωδών  και  μη  οικοδομικών
υλικών και υλικών εκσκαφών - κατεδαφίσεων θα δώσει την δυνατότητα χρήσης
τους ως υλικών επικάλυψης των απορριμμάτων, με ευεργετικές συνέπειες για
την εν γένει λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α.
Γ)  Η  δημιουργία  της  προτεινόμενης  υποδομής  περαιτέρω  επεξεργασίας
παραγόμενου  κομπόστ  και  υπολειμμάτων  απορριμμάτων  (οικοδομικές,
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κλπ.) θα γίνει χωρίς οποιαδήποτε οικονομική
επιβάρυνση του Συνδέσμου, αποκλειστικά με δαπάνη της Αιτούσας «Β.ΑΠ.ΚΑ.
Ι.Κ.Ε».

1

ΑΔΑ: 64ΣΥΟΕΘ0-60Κ



Δ)  Η  δημιουργία  και  λειτουργία  της  προτεινόμενης  υποδομής  περαιτέρω
επεξεργασίας  παραγόμενου  κομπόστ  και  υπολειμμάτων  απορριμμάτων  δεν
θέτει – άμεσα ή έμμεσα – εμπόδια στην ευρύτερη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ.
Βόλου.
Ε)  Η  αιτούμενη  παραχώρηση  (πέραν  των  παραπάνω  έμμεσων  θετικών
συνεπειών  της)  θα  αποφέρει  και  άμεσο  οικονομικό  όφελος  στον  Σύνδεσμο,
καθώς η  «Β.ΑΠ.ΚΑ. Ι.Κ.Ε» φέρεται  διατεθειμένη να καταβάλει  το ποσό των
πεντακοσίων  (500,00)  ευρώ/μήνα,  ως  αποζημίωση  χρήσης  της  υπό
παραχώρηση έκτασης.

Κατόπιν αυτών, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του σχετικού αιτήματος της
«Β.ΑΠ.ΚΑ. Ι.Κ.Ε», για την παραχώρηση έκτασης πέντε (5) στρεμμάτων εντός
του  Χ.Υ.Τ.Α.  Π.Σ.  Βόλου  για  την  δημιουργία  υποδομής  περαιτέρω
επεξεργασίας  παραγόμενου  κομπόστ και  υπολειμμάτων απορριμμάτων,  με
τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις :
Α) Η παραχωρούμενη έκταση να είναι αυτή που αναφέρεται στο εγχειριζόμενο
και αποτελόν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης σκαρίφημα του
Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου, υπό στοιχεία Α, Β, Γ και Δ.
Β) Η παραχώρηση της εν λόγω έκτασης γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την
δημιουργία υποδομής περαιτέρω επεξεργασίας παραγόμενου κομπόστ που
προέρχεται  από  την  λειτουργία  του  πιλοτικού  προγράμματος
κομποστοποίησης, καθώς και των λοιπών υπολειμμάτων απορριμμάτων του
Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου, όπως και η επεξεργασία ογκωδών και μη οικοδομικών
υλικών  και  υλικών  εκσκαφών-κατεδαφίσεων,  μη  επιτρεπομένης  της
τροποποίησης χρήσης της, χωρίς την ρητή έγκριση του Συνδέσμου.
Γ) Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης συμφωνείται διετής, αρχομένη την 1η

Απριλίου  2016  και  λήγουσα  την  31η Μαρτίου  2018.  Παράταση  αυτής
(παραχώρησης)  επιτρέπεται  μόνο  κατόπιν  Απόφασης  των  αρμοδίων
οργάνων  του  Συνδέσμου,  που  λαμβάνεται  πριν  την  λήξη  της  συμβατικής
διάρκειας της παραχώρησης. Ο Σύνδεσμος δικαιούται σε αζήμια καταγγελία
(ανάκληση) της παραχώρησης και πριν τον χρόνο συμβατικής λήξης αυτής,
για  σπουδαίο  λόγο,  μετά  από  δίμηνη  έγγραφη  προειδοποίηση  της
παραχωρησιούχου.
Δ)  Η  δημιουργία  της  προτεινόμενης  υποδομής  περαιτέρω  επεξεργασίας
παραγόμενου  κομπόστ  και  υπολειμμάτων  απορριμμάτων  (οικοδομικές,
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κλπ.) θα γίνει χωρίς οποιαδήποτε οικονομική
επιβάρυνση του Συνδέσμου, αποκλειστικά με δαπάνη της Αιτούσας «Β.ΑΠ.ΚΑ.
Ι.Κ.Ε».  Ο  Σύνδεσμος  δεσμεύεται  να  ενεργήσει  όλες  τις  απαραίτητες
διαδικαστικές πράξεις για την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών αδειών.
Ε)  Η  δημιουργία  και  λειτουργία  της  προτεινόμενης  υποδομής  περαιτέρω
επεξεργασίας παραγόμενου κομπόστ και υπολειμμάτων απορριμμάτων δεν θα
πρέπει να θέτει  – άμεσα ή έμμεσα – εμπόδια στην ευρύτερη λειτουργία του
Χ.Υ.Τ.Α.  Π.Σ.  Βόλου.  Τυχόν  παράβαση  της  υποχρέωσης  αυτής  συνιστά
σπουδαίο λόγο καταγγελίας (ανάκλησης) της παραχώρησης και πριν τον χρόνο
συμβατικής λήξης αυτής.
ΣΤ)  Ως  αποζημίωση  χρήσης  της  υπό  παραχώρηση  έκτασης,  η  «Β.ΑΠ.ΚΑ.
Ι.Κ.Ε»  θα  καταβάλει  στον  Σύνδεσμο  το  ποσό  των  πεντακοσίων  (500,00)
ευρώ/μήνα,  καταβλητέο  εντός  του  πρώτου  πενθημέρου  κάθε  «μισθωτικού»
μήνα.
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Ζ)  Μετά  την  καθοιονδήποτε  τρόπο  λήξη  της  σύμβασης  παραχώρησης  θα
παραμείνει σε όφελος του Συνδέσμου η υπό δημιουργία  υποδομή περαιτέρω
επεξεργασίας παραγόμενου κομπόστ και υπολειμμάτων απορριμμάτων (εκτός
του φορητού εξοπλισμού αυτής), χωρίς οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση
του Συνδέσμου προς την «Β.ΑΠ.ΚΑ. Ι.Κ.Ε» από την αιτία αυτή.     
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου αφού είδε τη σχετική νομοθεσία και
μετά από διαλογική συζήτηση 

            Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Εγκρίνει  την  με  αριθμό  πρωτ.  εισερχομένων  227/18.02.2016  Αίτηση  της
«Β.ΑΠ.ΚΑ.  Ι.Κ.Ε» (Αναδόχου  εκτέλεσης  της  εργασίας  εγκατάστασης  και
λειτουργίας του πιλοτικού προγράμματος  κομποστοποίησης),  με  την οποία
ζητείται να εγκρίνουμε την παραχώρηση έκτασης πέντε (5) στρεμμάτων εντός
του  Χ.Υ.Τ.Α.  Π.Σ.  Βόλου  για  την  δημιουργία  υποδομής  περαιτέρω
επεξεργασίας  παραγόμενου  κομπόστ  και  υπολειμμάτων  απορριμμάτων,
σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο κείμενο της εν λόγω Αίτησης, με
τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις :
Α) Η παραχωρούμενη έκταση να είναι αυτή που αναφέρεται στο εγχειριζόμενο
και αποτελόν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης σκαρίφημα του
Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου, υπό στοιχεία Α, Β, Γ και Δ.
Β) Η παραχώρηση της εν λόγω έκτασης γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την
δημιουργία υποδομής περαιτέρω επεξεργασίας παραγόμενου κομπόστ που
προέρχεται  από  την  λειτουργία  του  πιλοτικού  προγράμματος
κομποστοποίησης, καθώς και των λοιπών υπολειμμάτων απορριμμάτων του
Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου, όπως και η επεξεργασία ογκωδών και μη οικοδομικών
υλικών  και  υλικών  εκσκαφών-κατεδαφίσεων,  μη  επιτρεπομένης  της
τροποποίησης χρήσης της, χωρίς την ρητή έγκριση του Συνδέσμου.
Γ) Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης συμφωνείται διετής, αρχομένη την 1η

Απριλίου  2016  και  λήγουσα  την  31η Μαρτίου  2018.  Παράταση  αυτής
(παραχώρησης)  επιτρέπεται  μόνο  κατόπιν  Απόφασης  των  αρμοδίων
οργάνων  του  Συνδέσμου,  που  λαμβάνεται  πριν  την  λήξη  της  συμβατικής
διάρκειας της παραχώρησης. Ο Σύνδεσμος δικαιούται σε αζήμια καταγγελία
(ανάκληση) της παραχώρησης και πριν τον χρόνο συμβατικής λήξης αυτής,
για  σπουδαίο  λόγο,  μετά  από  δίμηνη  έγγραφη  προειδοποίηση  της
παραχωρησιούχου.
Δ)  Η  δημιουργία  της  προτεινόμενης  υποδομής  περαιτέρω  επεξεργασίας
παραγόμενου  κομπόστ  και  υπολειμμάτων  απορριμμάτων  (οικοδομικές,
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κλπ.) θα γίνει χωρίς οποιαδήποτε οικονομική
επιβάρυνση του Συνδέσμου, αποκλειστικά με δαπάνη της Αιτούσας «Β.ΑΠ.ΚΑ.
Ι.Κ.Ε».  Ο  Σύνδεσμος  δεσμεύεται  να  ενεργήσει  όλες  τις  απαραίτητες
διαδικαστικές πράξεις για την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών αδειών.
Ε)  Η  δημιουργία  και  λειτουργία  της  προτεινόμενης  υποδομής  περαιτέρω
επεξεργασίας παραγόμενου κομπόστ και υπολειμμάτων απορριμμάτων δεν θα
πρέπει να θέτει  – άμεσα ή έμμεσα – εμπόδια στην ευρύτερη λειτουργία του
Χ.Υ.Τ.Α.  Π.Σ.  Βόλου.  Τυχόν  παράβαση  της  υποχρέωσης  αυτής  συνιστά
σπουδαίο λόγο καταγγελίας (ανάκλησης) της παραχώρησης και πριν τον χρόνο
συμβατικής λήξης αυτής.
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ΣΤ)  Ως  αποζημίωση  χρήσης  της  υπό  παραχώρηση  έκτασης,  η  «Β.ΑΠ.ΚΑ.
Ι.Κ.Ε»  θα  καταβάλει  στον  Σύνδεσμο  το  ποσό  των  πεντακοσίων  (500,00)
ευρώ/μήνα,  καταβλητέο  εντός  του  πρώτου  πενθημέρου  κάθε  «μισθωτικού»
μήνα.
Ζ)  Μετά  την  καθοιονδήποτε  τρόπο  λήξη  της  σύμβασης  παραχώρησης  θα
παραμείνει σε όφελος του Συνδέσμου η υπό δημιουργία  υποδομή περαιτέρω
επεξεργασίας παραγόμενου κομπόστ και υπολειμμάτων απορριμμάτων (εκτός
του φορητού εξοπλισμού αυτής), χωρίς οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση
του Συνδέσμου προς την «Β.ΑΠ.ΚΑ. Ι.Κ.Ε» από την αιτία αυτή.     

Και αναθέτει τις παραπέρα ενέργειες στον κ. Πρόεδρο. 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό   22/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                           ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
                                           Βόλος  24 Μαρτίου 2016
                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

                                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΝΩΤΗΣ
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