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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Από το υπ’ αριθμό 3/2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Νέας Προποντίδας.
Αριθμ. Πίνακα: 3/2018
Αριθμ. Απόφασης: 286/2018
Περίληψη: Έγκριση υλοποίησης προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων
ειδών ένδυσης - υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών
Στα Νέα Μουδανιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μηνός
Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Προποντίδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.
πρωτ. 7490/9-3-2018 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.
Πελαγίας Ιορδανίδου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των
τριάντα τριών μελών, βρέθηκαν παρόντα τα εικοσιένα ήτοι:
Παρόντες:
Απόντες:
1) Ιορδανίδου Πελαγία (Πρόεδρος)
1) Τσαλκιτζής Παντελεήμων
2) Ουζούνης Αστέριος
2) Πασσαλής Κωνσταντίνος
3) Τσιρούδας Φώτιος
3) Τσικαρίδης Παναγιώτης
4) Κοκκινίδης Κωνσταντίνος
4) Χατεδάκης Αναστάσιος
5) Αθανασάρας Φίλιππος
5) Σιαφλιάκης Δημήτριος
6) Μπομπότας Γεώργιος
6) Κασσαμανώλη Παναγιώτα
7) Τσομπανάκης Κων/νος
7) Γεωργαλάς Ιωάννης
8) Κουτσουμούκης Κωνσταντίνος
8) Παπαδόπουλος Θωμάς
9) Ταβλαρίδης Σταύρος
9) Μηκέ-Τσέλιου Χριστίνα
10) Καραπανταζής Ιωάννης
10) Καπετάνος Ιωάννης
11) Κοκκινίδης Συμεών
11) Γκιλής Γεώργιος
12) Καμπάνης Κων/νος
12) Παπαγιάννης Ανδρέας
13) Μπέης Εμμανουήλ
14) Τσούφης Δημήτριος
15) Μωϋσίδης Μωϋσής
16) Αυταράς Αντώνιος
17) Κασάπης Νικόλαος
18) Σαρόγλου Χαράλαμπος
19) Πανανός Θεόδωρος
20) Ευτάτογλου Γεώργιος
21) Τσακμάκας Γεώργιος

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη
δημοτική υπάλληλο Θωμοπούλου Ιωάννα.
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Ο κ. Δήμαρχος, βρέθηκε παρών. Ο Γ.Γ. κ. Λέλεκας Ανδρέας απουσίαζε. Κλήθηκαν
στη συνεδρίαση όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
Παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Αγ. Μάμα και Ν. Ποτίδαιας.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σύμβουλοι Γεωργαλάς Ιωάννης, Τσαλκιτζής Παντελεήμων,
Τσικαρίδης Παναγιώτης προσήλθαν αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι Παπαδόπουλος Θωμάς, Μηκέ- Τσέλιου Χριστίνα, Μπομπότας
Γεώργιος και Παπαγιάννης Ανδρέας προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων προς
τη διοίκηση πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι Κοκκινίδης Συμεών, Σαρόγλου Χαράλαμπος, Αυταράς Αντώνιος,
Μπέης Εμμανουήλ και Ταβλαρίδης Σταύρος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια των
ερωτήσεων προς τη διοίκηση πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης. Η Δημοτική Σύμβουλος Μηκέ- Τσέλιου Χριστίνα αποχώρησε
κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων προς τη διοίκηση πριν την έναρξη της συζήτησης των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου προ
ημερησίας διάταξης θέματος και αποχώρησε οριστικά κατά τη διάρκεια συζήτησης του
25ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γεωργαλάς Ιωάννης
αποχώρησε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων προς τη διοίκηση πριν την έναρξη της
συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και προσήλθε κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος
Τσιρούδας Φώτιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων προς τη διοίκηση πριν
την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και προσήλθε κατά τη
διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος
Κασάπης Νικόλαος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου προ ημερησίας
διάταξης θέματος και προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης, στη συνέχεια αποχώρησε οριστικά κατά τη διάρκεια συζήτησης
του 25ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Τσαλκιτζής
Παντελεήμων και Παπαγιάννης Ανδρέας αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του
7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ουζούνης Αστέριος
αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο
Δημοτικός Πανανός Θεόδωρος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 15ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης στη συνέχεια προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης
του 22ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε οριστικά κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 25ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Μωϋσίδης Μωϋσής, Ευτάτογλου Γεώργιος και Τσούφης Δημήτριος αποχώρησαν
οριστικά κατά τη διάρκεια συζήτησης του 25ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Αθανασάρα Φίλιππο, ο
οποίος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των Συμβούλων
την υπ΄αριθ. πρωτ.7266/8-3-2018 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:
«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.
Ο Δήμος Ν Προποντίδας σε συμμόρφωση με το εγκεκριμένο ΕΣΔΑ, υλοποίησε
Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων με βασικό άξονα τον
σχεδιασμό μίας ολοκληρωμένης και ορθολογικής διαχείρισης των Αστικών Στερεών
Αποβλήτων (ΑΣΑ), η οποία στηρίζεται στην ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων όπως
ορίζεται στην Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ).
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Στο πλαίσιο του ΤΣΔ προβλέπεται ο σχεδιασμός δράσεων χωριστής συλλογής
ανακυκλώσιμων υλικών, με σκοπό τόσο την αξιοποίησή τους, όσο και την εκτροπή τους
από την ταφή.
Προς την κατεύθυνση αυτή, η Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης 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 5-6% 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 προδιαλογή των συλλεγόμενων υλικών με στόχο την επιστροφή των
επαναχρησιμοποιήσιμων ενδυμάτων στην Τράπεζα Ενδυμάτων του Δήμου
 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)
 Συμμόρφωση με το εγκεκριμένο ΕΣΔΑ και κατ΄ επέκταση το Τοπικό Σχέδιο
Αποκεντρωμένης Διαχείρισης του Δήμου
 Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών
 Ενίσχυση της Τράπεζας ενδυμάτων του Δήμου για την υποστήριξη των
κοινωνικά ευπαθών ομάδων, μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Σώματος
Πολιτών ή άλλης δομής του Δήμου. .
Προκειμένου η Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης 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 Νέας Προποντίδας».
Κατόπιν η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν. 3852/2010,
αποφασίζει ομόφωνα:
Εγκρίνει την υλοποίηση προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών
ένδυσης - υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών.
Η Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης να προχωρήσει στην υλοποίηση του
προγράμματος με τα βέλτιστα δυνατά οφέλη για τον Δήμο Νέας Προποντίδας.
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Να ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου σχετική πρόσκληση εκδήλωση
ενδιαφέροντος για την κατάθεση προτάσεων συνεργασίας.
Η Πρόεδρος
υπογραφή

Η Γραμματέας
υπογραφή
Ακριβές αντίγραφο
Ν. Μουδανιά, 16/3/2018
Η Πρόεδρος

Ιορδανίδου Πελαγία

