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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το αριθ. 17/2019 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 
 
 Σήμερα στις 19 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9112/13-11-19  πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας 
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 25 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  14. Κολλάτος Κων/νος 

2. Μητσογιάννης Νικόλαος  15. Διψάνας Αχιλλεύς 

3. Ζαρδούκας κων/νος  16. Ζησάκη Ξανθή 

4. Καραναστάσης Αθανάσιος  17. Αργυρίου Ιωάννης 

5. Νικολάου Γεώργιος  18. Σαϊτης Αστέριος  

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  19. Καρατέγος Μιχάλης 

7. Γκανάτσιος Ζήσης  20. Τσεργάς Κων/νος  

8. Κρικώνης Χρήστος  20. Κοντογιάννης Ιωάννης 

9. Κακαγιάννης Χρήστος  22. Ανδρέου Νικόλαος 

10. Μαϊμάρης Δημήτριος  23. Νταναβάρα Αργυρή 

11. Τόπη – Σαϊτη Ζωή  24. Κωστή Μαρία 

12. Βλάχος Αθανάσιος  25. Χαδουλός Κων/νος 

13. Σίμος Βασίλειος   

 
   Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 2 ) 

1. Τσούγιας Χρήστος   3. Ντόντος Γεώργιος   
      Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος.. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

 Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  
Κοινοτήτων Γκουντής Μιχ. (Συκουρίου), Ταζές Ιωαν. (Αμπελακίων), Μπανιώρας γεώ. (Γόννων), 
Γκουντουβάς Θεοφ. (Καλλιπεύκης), Ζαφείρης Κ. (Αιγάνης), Λαϊνας Αθ. (Πυργετού), Καραπάνου-
Μαγαλιού Αν. (Μακρυχωρίου), Μακρυγιάννης Γ. (Όσσας),  Μήτσιου Ι. (Κρανέας), Κακαρδάκης Ι. 
(Ευαγγελισμού), Ζαϊρές-Καρανάσιος Δημ. (Κυψελοχωρίου), Σακκαβός Ι. (Νέσσωνος). 
  Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης 
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για 
συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ ( 18ο) «Έγκριση υλοποίησης Προγράμματος Χωριστής Συλλογής  Μεταχειρισμένων 
Ειδών Ένδυσης-Υπόδυσης & Λοιπών υφασμάτινων Υλικών» 
Αριθμός   Απόφασης ( 176) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Νικολάου Γεώργιος. 



Με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ.49 
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 15-12-2015 (ΦΕΚ 174/Α/15-12-2015), καθορίστηκαν οι 
γενικές κατευθύνσεις, αλλά και οι ειδικότεροι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν σε ότι αφορά 
τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο και για χρονικό ορίζοντα πενταετίας (2016 – 
2020). 
 
Συγκεκριμένα, η διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να προσβλέπει στην: 

• Διαλογή υλικών στην πηγή με στόχο τη ριζική αναβάθμιση της ανακύκλωσης και 
ανάκτησης με χωριστή συλλογή έως το 2020. 

• Μείωση στο ελάχιστο δυνατό της συνολικής ποσότητας ανακτήσιμων αποβλήτων που 
διατίθενται για υγειονομική ταφή. 

 
Προς την κατεύθυνση αυτή, το Τμήμα Περιβάλλοντος & Καθαριότητας εξέτασε την περίπτωση 
εφαρμογής προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης 
και λοιπών υφασμάτινων υλικών (ρούχα, τσάντες, πάνινα παιχνίδια, παπούτσια κλπ.) μέσω της 
ανάπτυξης δικτύου ειδικών κάδων συλλογής. Τα ανωτέρω υλικά επί του παρόντος 
απορρίπτονται στους πράσινους κάδους και οδηγούνται προς ταφή, αφού δεν υπάρχει  
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης για το συγκεκριμένο ρεύμα αποβλήτων (στο ΕΣΔΑ 
προβλέπεται η έγκριση τέτοιων Συστημάτων εντός της τρέχουσας πενταετίας) το οποίο θα 
αναλάμβανε τη διαχείρισή του. Εκτιμάται ότι το ποσοστό των υφασμάτινων υλικών αποτελεί 
περίπου το 6% της συνολικής ποσότητας των οικιακών αποβλήτων. 
 
Έπειτα από την σχετική έρευνα προέκυψε ότι πανελληνίως δραστηριοποιούνται εταιρίες οι 
οποίες αναλαμβάνουν, σε συνεργασία με τους Δήμους, την ολοκληρωμένη διαχείριση του 
ρεύματος των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών 
και ειδικότερα: 

• Την δωρεάν τοποθέτηση κάδων ειδικών προδιαγραφών για τη συλλογή των υφασμάτων 
σε σημεία που υποδεικνύονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου 

• Την συλλογή των υφασμάτων με μέσα της εταιρίας 

• Την προώθηση των μη επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών προς ανακύκλωση. 

• Την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης. 
 
Η υλοποίηση προγράμματος χωριστής συλλογής υφασμάτων θα έχει τα εξής αναμενόμενα 
οφέλη για τον Δήμο: 

• Μείωση των οικιακών αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή σε ποσοστό περίπου 6%, 
με αποτέλεσμα πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για τον Δήμο (μείωση 
εισφοράς στον Φο.Δ.Σ.Α., ελάττωση καυσίμων, παράταση του χρόνου ζωής του Χ.Υ.Τ.Α. 
κλπ) 

• Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών 
 
Προκειμένου το Τμήμα Περιβάλλοντος & Καθαριότητας να προχωρήσει στην υλοποίηση του 
προγράμματος με τα βέλτιστα δυνατά οφέλη για τον Δήμο, προτείνεται η ανακοίνωση στην 
ιστοσελίδα του Δήμου σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση 
προτάσεων συνεργασίας. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε να εγκρίνετε την υλοποίηση προγράμματος 
χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης - υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων 
υλικών στον Δήμο Τεμπών. 

 
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 



Το Δ.Σ.  λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του άρθρου 246 
του Ν.3463/2006, την εισήγηση του Αντιδημάρχου  και  μετά από διαλογική συζήτηση [Κωστή 
και Χαδουλός δήλωσαν ΠΑΡΩΝ, οπότε δεν υπολογίζεται στην καταμέτρηση θετικών & 
αρνητικών ψήφων (παρ. 10 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 – ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2019)]. 
    

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

 Ε γ κ ρ ί ν ε ι   την υλοποίηση Προγράμματος Χωριστής Συλλογής Μεταχειρισμένων Ειδών 
Ένδυσης - Υπόδησης και Λοιπών Υφασμάτινων Υλικών στον Δήμο Τεμπών. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 176/2019 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Κυρίτσης Γεώργιος 


