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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  282/2015      

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

33. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ) ΚΑΙ 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» 

 

 Σήµερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 18.30΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 27.986/26-10-2015 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 24 από  τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Βερικούκης Χρήστος  15 Πέτκος Χρήστος  

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Σόντρας Ιωάννης  
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7 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταµβίσκου Ευτυχία  

8 Ζδρου Αικατερίνη  20 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Τσιβόγλου Χρήστος  

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Φουνταλής Μιχαήλ  

11 Κούκος Γεώργιος 23 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 24 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα   

            Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσήλθε στη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 23ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ευτυχία Ταµβίσκου αποχώρησε από την αίθουσα και 

δεν συµµετείχε στη συζήτηση του 30ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Έδεσσας καθώς και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέµατα που 

περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους 

και παραβρέθηκαν οι: 

α. Βρυτών κ. Θωµάς Τζαβέλλας  

β.  Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

γ. Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης  

δ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος  

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της 

Τοπικής Κοινότητας Γραµµατικού κ. Νικόλαος Μούκας.  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 33ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 23/10/15 εισήγηση της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας, η οποία έχει ως εξής: 
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«Σύµφωνα µε τον Ν.2939/01 εναρµονίζεται η εθνική νοµοθεσία µε τη σχετική 
νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και 
ειδικότερα των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), έτσι ώστε να 
µειώνονται κατά το δυνατόν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

       Στο πλαίσιο αυτό οι ΟΤΑ έχουν υποχρέωση για την εναλλακτική διαχείριση των 
δηµοτικών στερεών αποβλήτων συµµετέχοντες στην κατάρτιση σχετικών προγραµµάτων 
συνεργαζόµενοι µε τα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης και άλλους αρµόδιους φορείς.  

       Προς υλοποίηση του στόχου της ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ, σύµφωνα µε την 105134/04 
Υπουργική απόφαση συστήθηκε η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» η οποία 
ξεκίνησε την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου συστήµατος συλλογής, προσωρινής 
αποθήκευσης, µεταφοράς, αξιοποίησης και ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ σε όλη την Ελλάδα, είναι 
δε το µοναδικό συλλογικό σύστηµα ανακύκλωσης ΑΗΗΕ αδειοδοτηµένο στην Ελλάδα.  

       Από την εν λόγω εταιρεία, µας γίνεται πρόταση συνεργασίας µε την οποία ο ∆ήµος µας 
θα πρέπει να υποδείξει χώρο, στον οποίο θα µεταφέρονται και θα κατηγοριοποιούνται τα 
συλλεχθέντα ΑΗΗΕ. Επίσης η εταιρία θα προµηθεύσει µικρά καδάκια για την συλλογή µικρών 
ηλεκτρικών συσκευών τα οποία θα διαχειρίζεται ο δήµος.  

       Ως µέρος συλλογής θα είναι ο περιφραγµένος χώρος των πρώην Σφαγείων Έδεσσας, 
όπου εδρεύουν και τα γραφεία του Τµήµατος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ∆ήµου. Η 
µεταφορά θα γίνεται από τα αυτοκίνητα του ∆ήµου που χρησιµοποιούνται για την αποκοµιδή 
των ογκωδών αντικειµένων ή από τους ίδιους τους δηµότες αφού γίνει σχετική προβολή του 
προγράµµατος µε δαπάνες της εταιρείας για την ευαισθητοποίησή τους.  

      Θεωρούµε ότι η προαναφερόµενη πρόταση θα βοηθήσει στην ελάττωση των ογκωδών 
απορριµµάτων, θα συµβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας 
καθώς και στην επίτευξη του εθνικού στόχου που σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες και την 
εθνική νοµοθεσία είναι η αξιοποίηση-ανακύκλωση για τα ΑΗΗΕ για  συλλογή τουλάχιστον  

4 Kg ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης ανά κάτοικο.  

       Η εταιρεία για κάθε τόνο των ΑΗΗΕ που θα παραλαµβάνει από το ∆ήµο θα καταβάλλει 
τα ποσά που αναφέρονται στη σύµβαση, τα δε έσοδα που θα προκύψουν από την παραλαβή των 
υλικών θα ενισχύσουν τον Κ.Α 06.00.0313 .  

       Κατόπιν τούτου σας παρακαλούµε να  : 

α.  Εγκρίνετε την εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης των 
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) του ∆ήµου µε τη συνεργασία 
της εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 
ανωτέρω.  

β. Να εξουσιοδοτήσετε τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σχετικής· σύµβασης 
συνεργασίας». 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών, το σχέδιο του συµφωνητικού 

συνεργασίας για την εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος εναλλακτικής 

διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω µετά από διαλογική 

συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του  άρθρ. 65 του Ν. 3852/2010  
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Αποφασίζει οµόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη σύναψη συµφωνητικού συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Έδεσσας 

και της εταιρείας "ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.", για την εφαρµογή ολοκληρωµένου 

προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισµού στο ∆ήµο Έδεσσας, διάρκειας ενός έτους και αυτόµατης ανανέωσης, το  

σχέδιο του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο  µέρος της παρούσας. 

Β. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου για την 

υπογραφή του συµφωνητικού συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Έδεσσας και της 

εταιρείας "ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε¨. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  282/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  6/11/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου  

Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  

Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος,  

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,   

Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης  

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου 

Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, 

Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ,  

Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

 - ∆/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κ  ∆. Ζήµνα 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κα Μ. Βλάχου – 

Κατσάρα 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κ. Γ.  

Σαµαρέντση 
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