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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/30-01-2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 13/2018
Θέμα 12ο: Έγκριση υλοποίησης προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών
ένδυσης – υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών.
Σήμερα την 30η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ. 1011/2601-2018 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου,
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, στο
Δήμαρχο, στην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας και στους Προέδρους
των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών
Συμβούλων παρόντες ήταν 19.
Συγκεκριμένα, προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα
καλεσμένοι στη συνεδρίαση οι παρακάτω:
1. Νικόλαος Γκόγκας,

Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, μολονότι
είχαν κληθεί νόμιμα, οι παρακάτω:
1. Απόστολος Μπαλάσκας,

Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου

2. Χρήστος Τσομπανίδης,
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

3. Αναστάσιος Νεολιαντζής, Δημ. Σύμβουλος
4. Βασίλειος Σαββίδης, Δημ. Σύμβουλος
5. Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης, Δημ.
Σύμβουλος

6. Ευγνωσία Συμεωνίδου, Δημ. Σύμβουλος
7. Ελευθέριος Στοΐλας, Δημ. Σύμβουλος
8. Νικόλαος Μουρατίδης, Δημ. Σύμβουλος
9. Αλέξανδρος Γκάλιος, Δημ. Σύμβουλος
10. Αναστάσιος Σβεντζίδης, Δημ. Σύμβουλος
11. Δημήτριος Χαβαλές, Δημ. Σύμβουλος
12. Ιωάννης Αβραμίδης, Δημ. Σύμβουλος
13. Κωνσταντίνος Αναστασιάδης, Δημ. Σύμβουλος
14. Όλγα Στρίκου, Δημ. Σύμβουλος
15. Ανέστης Λαζαρίδης, Δημ. Σύμβουλος
16. Δημήτριος Μαρίγκος, Δημ. Σύμβουλος
17. Ιωάννης Μαυρουδής, Δημ. Σύμβουλος
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Ιωάννης Πατσάκας, Δημ. Σύμβουλος
Νικόλαος Σιδηρόπουλος, Δημ. Σύμβουλος
Ευάγγελος Ευαγγέλου, Δημ. Σύμβουλος
Μαρία Γεωργιάδου, Δημοτική Σύμβουλος
Ιωάννα Καραγιοβάννη, Δημ. Σύμβουλος
Άγγελος Σταυρακάρας, Δημ. Σύμβουλος
Σοφία Γογάνη, Δημ. Σύμβουλος

ΑΔΑ: 6ΝΓΕΩΡΤ-ΦΘ9
18. Χατζίδου Δέσποινα, Δημ. Σύμβουλος
19. Βαφείδης Κωνσταντίνος, Δημ. Σύμβουλος

Ακόμα, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι
παρακάτω:
1. Ιωάννης Μόσχος,

Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, μολονότι
είχαν κληθεί νόμιμα, οι παρακάτω:
1. Ευαγγελία (Λίτα) Ναλμπάντη,

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Καρπερής

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ηράκλειας

2. Άγγελος Γκουβεντάρης,

2. Αθανασία Βασιλακάκη,

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Κοίμηση

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Βαλτερού

3. Ιωάννης Χαβαλές,

3. Στυλιανός Κολαξίζης,

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Ποντισμένου

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Δασοχωρίου

4. Σταυρούλα Καραφύλλη,

4. Ζαχαρίας Παπασυμεωνίδης,

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Αμμουδιάς

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιθοτόπου

5. Βασίλειος Καμήλαλης,

5. Αχιλλέας Παλαμπουΐκης,

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Σκοτούσσας

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιμνοχωρίου

6. Δημήτριος Μαχλελής,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Χρυσοχωράφων

7. Κωνσταντίνος Αυτζής,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Γεφυρουδίου

8. Δημήτριος Τιτόκης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Μελενικιτσίου

9. Θεοδόσιος Κουμαράς,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Νέας Τυρολόης

10. Πασχάλης Μπαλαμπάνης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Παλαιοκάστρου

11. Μόσχος Παπαδόπουλος,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Ζευγολατιού

12. Θωμάς Δουλγέρης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Καλοκάστρου

13. Σταύρος Κελλίδης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιβαδοχωρίου

14. Χαράλαμπος Τυριακίδης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Στρυμονικού

15. Μαρία Σιαμπλίδου – Καραγιαννίδου,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Χειμάρρου

16. Χρήστος Μιχαηλίδης,
Εκπρόσωπος της Τοπ. Συμβ. Τριάδας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης και η υπάλληλος του
Δήμου κ. Τσαρούχα Ασημένια για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί ένα (01) θέμα, το οποίο δεν
γράφτηκε στην ημερήσια διάταξη.
1. Έγκριση Βεβαιώσεων Παραλαβής Εργασιών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με το κατεπείγον του θέματος.
Μετά τη συζήτηση του έκτακτου θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ευαγγέλου
Ευάγγελος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Γεφυρουδίου κ. Αυτζής Κωνσταντίνος, οι οποίοι δεν
αποχώρησαν μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.
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Κατά τη συζήτηση του δεύτερου θέματος προσήλθε η δημοτική σύμβουλος κ. Καραγιοβάννη
Ιωάννα, η οποία δεν αποχώρησε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.
Μετά τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων αποχώρησε ο Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Καρπερής κ. Μόσχος Ιωάννης, ο οποίος δεν επέστρεψε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.
Μετά τη συζήτηση του τέταρτου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σαββίδης
Βασίλειος, ο οποίος δεν επέστρεψε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.
Μετά τη συζήτηση του δέκατου έβδομου θέματος αποχώρησε η δημοτική σύμβουλος κ. Στρίκου
Όλγα, η οποία δεν επέστρεψε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του δωδέκατου θέματος ανέφερε ότι
ετέθη υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η υπ΄αρ. 661/18-01-2018 εισήγηση του τμήματος
Πρασίνου, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
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 Ηράκλειας, σε συμμόρφωση με το εγκεκριμένο ΕΣΔΑ, υλοποίησε Τοπικό Σχέδιο
Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αστικών Στερεών 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).
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, το Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας
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 4% 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 4%, 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 κατά επέκταση το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης του
Δήμου
• Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών
• Ενίσχυση της Τράπεζας ενδυμάτων του Δήμου για την υποστήριξη των κοινωνικά ευπαθών
ομάδων.
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Προκειμένου το Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας 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.
Προτείνεται:
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε να εγκρίνετε την υλοποίηση προγράμματος
χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης - υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στον
Δήμο Ηράκλειας».
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πολιτικής
Προστασίας κ. Μουρατίδης Νικόλαος, ο οποίος πρότεινε να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα έχει ως αποτέλεσμα τη
μείωση του όγκου των απορριμμάτων (ύφασμα και υπόδηση) και άλλα οφέλη για το Δήμο. Η εταιρεία θα
επιστρέφει ρούχα που είναι σε καλή κατάσταση αποστειρωμένα για να τα διαθέτει ο Δήμος σε δημότες.
Ο Δήμος δεν θα επενδύσει χρήματα. Αυτή η ανακύκλωση ήδη γίνεται σε άλλες περιοχές.
Στο σημείο αυτό ο κ. Μαρίγκος Δημήτριος ρώτησε αν ο Δήμος έχει έρθει σε επαφή με κάποια
εταιρεία.
Απαντώντας ο κ. Μουρατίδης είπε ότι υπήρξε επαφή με κάποια εταιρεία. Έξι Δήμοι στη
Θεσσαλονίκη εφαρμόζουν το πρόγραμμα. Γίνεται διαλογή με το χέρι και κάποια ρούχα επιστρέφονται για
να χρησιμοποιηθούν ξανά. Ίσως επιλεγούν Τοπικές Κοινότητες από 800-1000 κατοίκους.
Έπειτα, ο κ. Μαρίγκος Δημήτριος ανέφερε ότι ο Δήμος ξεκίνησε ένα πρόγραμμα συλλογής
συσκευασιών φυτοφαρμάκων. Ωστόσο από το Μάιο – Ιούνιο δεν υπήρξε κάτι νεότερο. Βρίσκονται οι
συσκευασίες σε αποθήκες και αυλές. Χρειάζεται προσοχή να μη συμβεί ξανά το ίδιο.
Στη συνέχεια ο κ. Μουρατίδης είπε ότι εκείνα είναι επικίνδυνα απόβλητα. Η κυβέρνηση βρίσκεται
σε διαβούλευση με εταιρείες. Περιμένουν όλοι το Υπουργείο. Δεν προχώρησε πουθενά το πρόγραμμα με
τις συσκευασίες των φυτοφαρμάκων. Η συλλογή ρούχων είναι διαφορετική περίπτωση.
Στο σημείο αυτό η κ. Συμεωνίδου Ευγνωσία ανέφερε ότι πρέπει να ενημερωθούν οι κάτοικοι και
ίσως θα ήταν καλό να ξεκινήσει η ενημέρωση από τα σχολεία.
Έπειτα, ο κ. Χαβαλές Δημήτριος τόνισε πως ευθύνη του Δήμου είναι η ενημέρωση των πολιτών.
Τέλος, ο κ. Μουρατίδης Νικόλαος είπε ότι η εταιρεία θα δώσει έντυπο υλικό που θα μοιραστεί με
τους λογαριασμούς της Δ.Ε.Υ.Α.Η. Θα γίνουν ανακοινώσεις στα σχολεία, στα Μ.Μ.Ε και στην ιστοσελίδα
του Δήμου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την υπ΄αρ. 661/18-01-2018 εισήγηση του τμήματος
Πρασίνου, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και τις διατάξεις που αναφέρονται σε
αυτήν και μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την υλοποίηση προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στον Δήμο Ηράκλειας.
2. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 13/2018.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση στις 22.30
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Δήμαρχος
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Οι Πρόεδροι των
που
του Δημοτικού
του Δημοτικού Συμβουλίου
Τ.Κ
παραβρέθηκε
Συμβουλίου
Κοτσακιαχίδης
Γκόγκας Νικόλαος
Υπογραφές
Υπογραφές
Κλεάνθης
Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 09-02-2018
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γκόγκας Νικόλαος
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