
 

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 6 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 14-2-2022 

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' 

αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.6756/04.02.2022 (ΦΕΚ 430/05.02.2022 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας 

της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο 

της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη 

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00, την υπ’ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 

του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ’ αριθ. 

πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/201/οικ.1827/07.02.2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (74η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών, την 

υπ’ αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα την 

14η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και 

ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 4053/10-2-2022 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ 

κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), 

για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. 

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Κορινθίων. 

 

        Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

      1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Σπυρίδων Πλατής, 3)Σπυρίδων Ζαχαριάς, 4)Αντώνιος 

Κυριαζής, 5)Γεώργιος Πούρος, 6)Αλέξανδρος Πνευματικός, 7)Γεώργιος Μουρούτσος 
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(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Νικόλαο Σταυρέλη και αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 

9ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 8)Κορδώσης Χρήστος.   

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Ζώγκος Ανδρέας. 

  Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   

 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 66η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Σύναψη  

Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της εταιρείας Fargeco Hellas Ε.Π.Ε. προς 

υλοποίηση έργου προσωρινής αποθήκευσης-συλλογής-μεταφοράς τηγανελαίων», θέτει 

υπόψη της Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 3469/7-2-2022 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης του Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της εταιρείας Fargeco Hellas 
ΕΠΕ, προς υλοποίηση έργου προσωρινής αποθήκευσης - συλλογής - μεταφοράς 
τηγανελαίων. 

   
Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Κορινθίων, και με έμφαση στη διαλογή 
στην πηγή, με ταυτόχρονη ενημέρωση-ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας 
περιβάλλοντος, ο Δήμος προτίθεται να συνάψει σύμβαση με το αρμόδιο σύστημα (εταιρεία Fargeco 
Hellas ΕΠΕ) για χορήγηση (προς τον Δήμο) ειδικών κατάλληλων κάδων προσωρινής αποθήκευσης 
– συλλογής - μεταφοράς τηγανελαίων (βρώσιμα λίπη και έλαια / ΕΚΑ 20 01 25). Τονίζεται, ότι το 
σύστημα αυτό συλλογής τηγανελαίων εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία σε διάφορους Δήμους όλης 
της χώρας  

Οι 5 κάδοι με τους οποίους η εταιρεία Fargeco Hellas ΕΠΕ  διατίθεται να χορηγήσει το Δήμο 
Κορινθίων, είναι μεταλλικοί, ευπαρουσίαστοι και ανθεκτικοί. Έχουν διαστάσεις περίπου 0,6μ χ 0,6μ 
χ 1.8μ (ύψος) και θα αναγράφουν σε εμφανές σημείο το λογότυπο του Δήμου.  

Τονίζεται ότι η εφαρμογή και λειτουργία της διαδικασίας δεν έχει κανένα κόστος για το Δήμο, 
αφού τόσο η τοποθέτηση του σχετικού εξοπλισμού όσο και η συλλογή, μεταφορά και συνεχή 
λειτουργία του γίνεται και επιβαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία. 
 

Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία αναλαμβάνει: 
 Την τοποθέτηση των δωρεάν κάδων ειδικών προδιαγραφών για την προσωρινή αποθήκευση 

των υλικών (τα λάδια θα είναι εντός κλειστών μπουκαλιών). 
 Τη συλλογή των υλικών με δικά της μέσα. 
 Την καθαριότητα του κάδου και του χώρου στον οποίο τοποθετείται. 
 Την μεταφορά των υλικών (προς παραγωγή Βιοντίζελ). 

Επιπλέον η εταιρεία, στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων θα: 
 Προσφέρει στο Δήμο ετησίως το ποσό των 500€, υπό τη μορφή δωροεπιταγών. 
 Εκδώσει έντυπο ενημερωτικό υλικό με δικές της δαπάνες. 
 Διοργανώσει δράσεις ενημέρωσης πχ σε σχολεία, πλατείες, λαϊκές αγορές. 

Τα οφέλη για το Δήμο περιλαμβάνουν: 
 Θα μειωθούν τα προβλήματα στις αποχετεύσεις και ταυτόχρονα ο Δήμος θα ξοδεύει λιγότερους 

πόρους στους βιολογικούς καθαρισμούς  για την επεξεργασία αυτών των λαδιών. 
 Θα μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις από τα λάδια, καθώς αυτά δημιουργούν βρομιές, οσμές 

και κίνδυνο για πυρκαγιές στους κάδους και στην χωματερή.  
 Θα περιοριστεί το φαινόμενο τα λάδια να καταλήγουν μέσω του υδροφόρου ορίζοντα σε ποτάμια 

και την θάλασσα, ρυπαίνοντας και επηρεάζοντας το οικοσύστημα. 
 Θα περιοριστεί το φαινόμενο όπου το έδαφος που εμποτίζεται με λάδια καθίσταται ανενεργό για 

πολύ καιρό (επειδή η βιοαποικοδόμηση του καμένου λαδιού είναι πολύ αργή). 
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Ο Δήμος μας με αυτό το έργο θα: 
 Συμβάλει στην πράσινη ανάπτυξη και στους στόχους για την κλιματική αλλαγή.  
 Προστατεύσει το περιβάλλον.  
 Μειώσει την ποσότητα των απορριμμάτων που καταλήγουν στον ΧΑΔΑ.  
 Εξοικονομήσει φυσικούς πόρους. 
 Δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. 

 
Για τη συνεργασία του Δήμου μας με την εταιρεία θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση από την 
οικονομική επιτροπή προς υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με βάση το συνημμένο υπόδειγμα 
Σύμβασης.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η λήψη απόφασης για την έγκριση υπογραφής της Σύμβασης 
Συνεργασίας με την εταιρεία Fargeco Hellas ΕΠΕ. 
 
  Επίσης, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το σχετικό σχέδιο σύμβασης συνεργασίας και 

προτείνει την έγκριση της υπογραφής της εν λόγω σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου 

Κορινθίων και της εταιρείας Fargeco Hellas ΕΠΕ με τους όρους που ακριβώς και αναλυτικά 

αναφέρονται στο συνημμένο στην ως άνω εισήγηση σχέδιο σύμβασης συνεργασίας. 

   

       Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 3469/7-2-2022 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

του Δήμου Κορινθίων και το συνημμένο σχέδιο σύμβασης συνεργασίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 

του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές 

νομοθετικές διατάξεις, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

   Εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της εταιρείας με 

την επωνυμία Fargeco Hellas ΕΠΕ, νόμιμα εκπροσωπούμενης, με αντικείμενο την υλοποίηση 

έργου προσωρινής αποθήκευσης – συλλογής - μεταφοράς τηγανελαίων (βρώσιμα λίπη και έλαια / 

ΕΚΑ 20 01 25), με τους κάτωθι όρους σύμβασης συνεργασίας: 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στον Ασπρόπυργο σήμερα την…………… μεταξύ των συμβαλλομένων, ήτοι: 

 

Ι. Αφενός του Δήμου  Κορινθίων, οδός Κολιάτσου 32, ΤΚ 20131, και εκπροσωπείται 

νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από το Δήμαρχο κύριο Βασίλειο Νανόπουλο, στο 

εξής καλούμενο ο «Δήμος» 

ΙI. η εταιρία «Fargeco Hellas ΕΠΕ» – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ με διακριτικό τίτλο «FARGECO HELLAS Ε.Π.Ε.»,  

αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, η οποία θα 

αποκαλείται στο εξής «Επιχείρηση» κι έχει έδρα στον Ασπρόπυργο του νομού Αττικής , 
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Θέση Στέρνα Χατζή, ΑΦΜ 800332672, Ελευσίνας, και νομίμως εκπροσωπείται για την 

υπογραφή της παρούσας από τον κ. Vincenzo Chirico 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Η «Επιχείρηση» έχει οργανώσει σύστημα συλλογής μεταφοράς προς ανακύκλωση βρώσιμων 

λιπών & ελαίων (ΕΚΑ 20 01 25) διαθέτοντας τα απαραίτητα έγγραφα για τη συλλογή και μεταφορά 

μη επικίνδυνων αποβλήτων, αλλά και αποθήκευσης σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΑΕΠΟ με ΑΔΑ : 

ΨΟΒΓΟΡ1Κ-9ΕΚ. 

Η «Επιχείρηση» διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα, προσωπικό και εξοπλισμό και έχει την 

απαιτούμενη εμπειρία για τη συλλογή και μεταφορά βρώσιμων λιπών και ελαίων.  

Η Άδεια συλλογής – μεταφοράς ισχύει για όλη την επικράτεια. 

Η «Επιχείρηση» είναι πιστοποιημένη κατά τα πρότυπα ELOT ISO 9001,14001,45001 καθώς και 

ISCC, INS. 

Σήμερα μεταξύ των συμβαλλομένων συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο σύμβασης 

 

Ο Δήμος  Κορινθίων αναθέτει  στην «Επιχείρηση» και η «Επιχείρηση» αναλαμβάνει, με δικά της 

μέσα και έξοδα, την παραλαβή και μεταφορά των Βρώσιμων Λιπών & Ελαίων από την Περιφέρεια 

της αρμοδιότητας του Δήμου χωρίς οιανδήποτε επιβάρυνση του Δήμου. 

 

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις 

 

1. Η «Επιχείρηση» αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαχείριση του ρεύματος των βρώσιμων 

λιπών & ελαίων  και ειδικότερα: 

 

 Την δωρεάν τοποθέτηση κάδων ειδικών προδιαγραφών για τη συλλογή των βρώσιμων 

λιπών και ελαίων.  

 Τη συλλογή των υλικών με μέσα της εταιρίας. 

 Την καθαριότητα του κάδου, και του χώρου στον οποίο τοποθετείται. 

 Την προώθηση των βρώσιμων λιπών και ελαίων προς παραγωγή Βιοντίζελ. 

 Την οργάνωση εκστρατείας προβολής και ευαισθητοποίησης των δημοτών,  και την έκδοση 

έντυπου ενημερωτικού υλικού με δικές της δαπάνες. 

 Η «Επιχείρηση» θα προσφέρει ετησίως το ποσό των «500€» (ευρώ / έτος) υπό τη μορφή 

δωροεπιταγών τροφίμων ή άλλων ειδών για την στήριξη ευπαθών ομάδων του Δήμου, ή 
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αναγκών των σχολείων ή γενικότερα αναγκών του Δήμου. Η παράδοση των επιταγών θα 

γίνεται τμηματικά σε συνεννόηση με την ανάλογη Υπηρεσία του Δήμου. 

 Διοργάνωση ενημέρωσης – δράσης ανακύκλωσης σε σχολεία και στις λαϊκές αγορές . 

 Την προσκομιδή των ανάλογων εγγράφων με τις ποσότητες συλλογής βρώσιμων λιπών & 

ελαίων επί μηνιαίας βάσης. 

 Την εγγραφή στο ΗΜΑ της ετήσιας ποσότητας συλλογής βρώσιμων λιπών και ελαίων. 

 Οι κάδοι θα αναγράφουν σε εμφανές σημείο το λογότυπο του Δήμου. 

2. Ο Δήμος Κορίνθου αναλαμβάνει να υποδείξει και να διαθέσει τις θέσεις/χώρους, εντός των 

διοικητικών ορίων του, στις/στους οποίες θα τοποθετηθούν οι κάδοι συλλογής των 

βρώσιμων λιπών και ελαίων. 

 

3. Ο αριθμός των σημείων τοποθέτησης των κάδων καθορίζεται από τον Δήμο. Αρχικά, και 

αμέσως μετά την υπογραφή της παρούσης, η «Επιχείρηση»  θα τοποθετήσει 5 κάδους σε 

σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος, ενώ  μακροπρόθεσμα, και μάλιστα εντός του πρώτου 

έτους από την υπογραφή της παρούσης, η  «Επιχείρηση» θα δικαιούται να τοποθετήσει 

όσους  κάδους θεωρεί απαραίτητους σε υποδεικνυόμενα από τον Δήμο σημεία.     

 

Άρθρο 3: Χρονική διάρκεια - καταγγελία 

 

Διάρκεια της προκείμενης συμβάσεως συμφωνείται το χρονικό διάστημα 5 (ετών) ετών με αρχή την 

../../.. και τέλος την ../../... Kαθένα από τα μέρη έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση 

μόνο για σπουδαίο λόγο, κοινοποιώντας προς το άλλο μέρος έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον 

δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία από την οποία επιθυμεί να επέρχονται τα 

αποτελέσματα της καταγγελίας. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται η παράβαση οποιουδήποτε όρου 

της παρούσας σύμβασης. 

Η σύμβαση παρατείνεται επ’ αόριστον εφόσον κανένα από τα 2 μέρη δεν διαμαρτυρηθεί εγγράφως 

τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την λήξη της δεκαετούς διάρκειάς της. 

Η σύμβαση μετά την επ΄αόριστον παράταση της δύναται να καταγγελθεί αζημίως από καθένα από 

τα συμβαλλόμενα μέρη με απλή έγγραφη ειδοποίηση, η δε λύση αυτής ισχύει ένα μήνα μετά την 

έγγραφη καταγγελία. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος υποχρεούται να επιστρέψει τους κάδους. 

 

Άρθρο 4: Εφαρμοστές διατάξεις - δικαιοδοσία 

 

Αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν και συμπεριλαμβανομένων 

περί την ισχύ ερμηνεία ή εκτέλεση αυτού είναι τα δικαστήρια της Πόλεως της Αθήνας. 
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Άρθρο 5: Αποκλειστικότητα 

 

Η παρούσα σύμβαση είναι αποκλειστικής συνεργασίας, κατά τη διάρκεια ισχύος της οποίας δεν 

επιτρέπεται ο Δήμος να αναθέσει την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης σε άλλη εταιρία. 

(Τοποθέτηση κάδων σε σταθερά σημεία για τη συλλογή τηγανελαίων) 

 

Άρθρο 6: Τελικές διατάξεις 

 

Για την τροποποίηση, ανανέωση, λύση των όρων της παρούσης σύμβασης απαιτείται η τήρηση 

από τα συμβαλλόμενα μέρη εγγράφου τύπου. 

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα. Ένα (1) από αυτά 

λαμβάνει ο Δήμος  ένα (1) η «Επιχείρηση» και ένα (1) η αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

 
 

Οι συμβαλλόμενοι 
 

Για το Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ      
 

Για την FARGECO HELLAS Ε.Π.Ε 

 
Ο Δήμαρχος  

Βασίλειος Νανόπουλος 

 
 

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/66/2022.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 17-2-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΡΗΩΥΩΛ7-3ΞΠ


		2022-02-17T14:38:47+0200


		2022-02-17T15:26:02+0200
	Athens




