
 ∆ΗΜΟΣ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ    Αριθµ. Απόφ. 105    /2020 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το πρακτικό της 14ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεµαΐδα   σήµερα   22-07-2020    ηµέρα  Τετάρτη    και  ώρα  18:00   
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο   συνήλθε δια ζώσης ( κεκλεισµένων των θυρών ) 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, της υπ’ αριθ. ΚΥΑ 
30612/16-5-20, της ΚΥΑ 32009/23-5-20 καθώς και την 163/29-5-2020 εγκυκλίους 
του Υπ Εσωτερικών,  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα µετά  την  υπ. αριθµ.  14301/16-
7-2020   πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Χαρακτσή η οποία επιδόθηκε 
στον καθένα από τους συµβούλους χωριστά επίσης και στον κ. ∆ήµαρχο, και  
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 στην οποία 
πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέµατα: 
 
………………………………………………………………………………………… 
Έγκριση ιδιωτικού συµφωνητικού για την παραλαβή των Ζωικών 
υποπροϊόντων ( άνευ ανταλλάγµατος ) για µονάδα παραγωγής Βιοαερίου. 
…………………………………………………………………………………………. 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
 
1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά  
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Σίσσιος Μιχάλης 
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
18. ∆ίκας Ιωάννης 
19. Τσάγια Ειρήνη 
20. Μπίγγας Στέφανος 
21. Κωτσίδης Στέφανος 

 
1. Τραχανάς ∆ηµήτρης 
2. Τουρτούρης Αθανάσιος  
3. Παπαχρήστου Αναστ 
4. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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22. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
23. Μαυρίδου Μάρθα 
24. Σολαχίδου Βασιλική 
25. Μωυσιάδης Στυλιανός 
26. Καραβασίλης Ιωάννης 
27. Σπόντης ∆ηµήτριος 
28. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
29. Χόλµπα Αντωνία 

 
 
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο ∆ήµαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
……………………………………………………………………………………………… 
Οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων ,Ασβεστόπετρας και Μαυροπηγής   
προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση . 
……………………………………………………………………………………….. 
Εδώ αποχωρεί η ∆Σ. Μάρθα Μαυρίδου. 
…………………………………………………………………………………………. 
Εδώ αποχωρεί η ∆Σ Αθηνά Τερζοπούλου. 
………………………………………………………………………………………………… 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο αρµόδιο 
για το πρόγραµµα αντιµετώπισης αδέσποτων ζώων κ. Αναστάσιο Λόφτσαλη ο 
οποίος εισηγούµενος το παραπάνω θέµα ηµερήσιας διάταξης  ανέφερε τα εξής : 
Η συλλογή , η µεταφορά και η διάθεση των λυµάτων από δεξαµενές του 
καταφύγιου αδέσποτων σκύλων του ∆ηµοτικού κυνοκοµείου προς τις 
εγκαταστάσεις του Βιολογικού καθαρισµού  ή σε εγκαταστάσεις τρίτων δεν 
µπορεί να γίνει µε ευθύνη της ∆ΕΥΑΕ διότι : 
Σύµφωνα µε την συστατική πράξη της ∆ΕΥΑΕ , τον ιδρυτικό νόµο Ν 1069/80 
αλλά και τον ΟΕΥ της ∆ΕΥΑΕ οι αρµοδιότητες της ∆ΕΥΑΕ είναι αποκλειστικές  
και δεν µπορεί όχηµα της ∆ΕΥΑΕ να µεταφέρει φορτίο για λογαριασµό τρίτου σε 
ιδιώτη. 
Η ΕΕΛ Πτολεµαΐδας έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί και επεξεργάζεται  αστικά 
λύµατα . Η συλλογή και διακίνηση σε αυτήν την περίπτωση λυµάτων 
διαφορετικών σε χηµική σύσταση  από αυτά που διαχειρίζονται  στον Βιολογικό 
Καθαρισµό σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να διαχειριστούν ως αστικού 
τύπου  των οποίων η επίδραση στην συνολική απόδοση της ΕΕΛ είναι εν 
δυνάµει αρνητική.  
Η εταιρεία ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆Α ΑΕ που εδρεύει στη κοινότητα Βλάστης 
αναλαµβάνει  την παραλαβή προϊόντων υποπροϊόντων χωρίς κόστος  που θα 
περιλαµβάνονται  από το : 
Καταφύγιο αδέσποτων ζώων του ∆ήµου Εορδαίας ( Κυνοκοµείο ) 
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Καθώς και από τα σηµεία α) Γράµµου και περγάµου γωνία  β) κανάλι – 
Ποδηλατοδρόµος  γ) πάρκο εκτάκτων αναγκών   ε) Κεφαλίδη και Βενιζέλου 
γωνία  στα οποία θα τοποθετηθούν κάδοι αφοδευτηρίου για δεσποζόµενα  ζώα 
συντροφιάς βάση της 3/2020 απόφαση επιτροπής ποιότητας ζωής. 
Για την υλοποίηση των παραπάνω θα πρέπει να υπογραφεί ιδιωτικό 
συµφωνητικό ( άνευ  οικονοµικού ανταλλάγµατος ) το περιεχόµενο της οποίας 
τίθεται υπόψη του συµβουλίου  για έγκριση. 
Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρ΄λο9εδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά. 
 
                                                   Αριθµ. απόφ. 105/2020. 
Το ∆Σ αφού ελαβε υπόψη του τα ανωτέρω 
 
                                      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 
Εγκρίνει το παρακάτω Ιδιωτικό Συµφωνητικό (άνευ οικονοµικού ανταλλάγµατος ) 
και εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή του . 

1. Η ανώνυµη Εταιρεία µε την Επωνυµία « ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – 
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕ » και διακριτικό τίτλο « ΒΙΟΑΕΡΙΟ 
ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ ΑΕ » που εδρεύει στη θέση Πεκρεβενίκος της Κοινότητας 
Βλάστης της ∆ηµοτικής Ενότητας Βλάστης, του ∆ήµου Εορδαίας , της 
Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  που βρίσκεται  στην Περιφέρεια  
∆υτικής Μακεδονίας µε ΑΦΜ 998054060 ∆.Ο.Υ Πτολεµαΐδας και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Νικόλαο Θεοφράστου και 

2. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς ∆ήµαρχος Εορδαίας νόµιµος εκπρόσωπος του 
∆ήµου µε ΑΦΜ 998054361, ∆.Ο.Υ Πτολεµαΐδας µε έδρα Πτολεµαΐδα. 
Συµφώνησαν και αποδέχθηκαν  αβίαστα τα εξής : 
 
Η πρώτη των συµβαλλοµένων Εταιρεία Παραγωγής Βιοαερίου 
αναλαµβάνει την παραλαβή των Ζωικών Υποπροιόντων κατ. 2 ( Κωδικός 
ΕΚΑ 020106 ) χωρίς κόστος  που θα παραλαµβάνονται : 
 
1. Από το καταφύγιο αδέσποτων ζώων του ∆ήµου Εορδαίας  ( 

Κυνοκοµείο ) το οποίο βρίσκεται στο 2ο Χιλ. Πτολεµαΐδας Αναρράχης  
της Επαρχιακής οδού  της  ∆υτικής Εορδαίας  

2. Καθώς και από σηµεία α) Γράµµου και Περγάµου γωνία ( στην άκρη 
του περιβάλλοντος χώρου του Πνευµατικού κέντρου ) β) Κανάλι – 
Ποδηλατοδρόµος  γ) Πάρκο εκτάκτων αναγκών  ( Πίσω από τον 
περιβάλλοντα χώρο της ∆ΕΤΗΠ ) ε) Κεφαλίδη – Βενιζέλου γωνία έξω 
από τοιν Περιβάλλοντα χώρο ρίψεων ) στα οποία θα τοποθετηθούν 
κάδοι αφοδευτηρίου για δεσποζόενα ζώα  συντροφιάς βάση της 
υπα’αριθ. 3/20 Α.Π.Ζ του ∆ήµου Εορδαίας. 
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Του δεύτερου των συµβαλλοµένων η οποία παραλαβή θα γίνεται ως 
εξής : 

 
Με φόρτωση και µεταφορά των Ζ.Υ.Π από τις εγκαταστάσεις του δεύτερου των 
συµβαλλοµένων προς την µονάδα Παραγωγής Βιοαερίου της οποίας οι 
εγκαταστάσεις βρίσκονται στην τοποθεσία  Πεκρεβενίκος της κτηµατικής 
περιοχής Βλάστης του ∆ήµου Εορδαίας . Η µεταφορά θα γίνεται µε 
αδειοδοτηµένα προς µεταφορά ΖΥΠ µεταφορικά µέσα τρίτου ( Φορτηγά 
αυτοκίνητα µε αριθµ. κυκλοφορίας ΕΚΒ6424 ΕΚΒ 1467, Ρ 45972  Ρ 35870 ) τα 
οποία πληρούν τις προδιαγραφές µεταφοράς ΖΥΠ και θα επιλεγούν από την 
πρώτη των συµβαλλοµένων. 
Αφού ολοκληρωθεί η φόρτωση και πριν ξεκινήσει η µεταφορά από τις 
εγκαταστάσεις  της δεύτερης  προς τις εγκαταστάσεις της πρώτης θα εκδίδεται 
το σχετικό συνοδευτικό έγγραφο ( ∆ελτίο µη απολογηθέντων εµπορευµάτων και 
το σχετικό εµπορικό έγγραφο ) 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρώτη παραλαβή των ΖΥΠ είναι να γίνει  
έλεγχος του υλικού σε πιστοποιηµένο εργαστήριο  για τις ακόλουθες 
παραµέτρους  α ) χηµική Ανάλυση RCBS β) µικροβιολογική ανάλυση  
salmonella srr και γ ) χηµική ανάλυση – βαρέα µέταλλα. Το κόστος του 
µικροβιολογικού ελέγχου επωµίζεται ο δεύτερος των συµβαλλοµένων ( σχετική 
109/4272/19-2-2020 Απόφαση ∆ηµάρχου  . Με την πρώτη παραλαβή των 
αποβλήτων θα προσκοµιστεί στον πρώτο των συµβαλλοµένων το εγκεκριµένο 
πιστοποιητικό ελέγχου. 
Το κόστος µεταφοράς των αποβλήτων στις εγκαταστάσεις του δεύτερου των 
συµβαλλοµένων προς τις εγκαταστάσεις του πρώτου των συµβαλλοµένων θα 
βαρύνει εξολοκλήρου τον πρώτο των συµβαλλοµένων  
Η διάρκεια του παρόντος συµφωνητικού συνεργασίας συµφωνείται για δύο έτη 
(2)  
 
Η σύµβαση αυτή θα καταρτισθεί και θα εκτελεστέί και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη µε βάση την καλή π0ίστη  τα συναλλακτικά ήθη και τον 
οικονοµικό και κοινωνικό σκοπό των δικαιωµάτων για κάθε πλευρά. 
Το παρών συµφωνητικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και συνυπογράφεται   
 
 

Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθµ. 105/2020  
……………………………………………………………………………………………… 

Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 
Ο ∆ήµαρχος     Τα   Μέλη 

Παναγιώτης Πλακεντάς 
 

 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
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                   Πτολεµαΐδα 

Ο Πρόεδρος 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 
 
 
        Χαρακτσής Ιωάννης        

Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά  
Μίχος Κωνσταντίνος 
Σίσσιος Μιχάλης 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
∆ίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης ∆ηµήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Χόλµπα Αντωνία 
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