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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του 

προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης - 

υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών. 

 

  Ο Δήμος Έδεσσας προτίθεται να προχωρήσει στην εφαρμογή 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. 

Η συγκεκριμένη δράση εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 341/20-11-2019 Απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας. 

Η υλοποίηση προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και 

υπόδησης 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 

• Συμμόρφωση με το εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και κατ΄ 

επέκταση το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης του Δήμου 

• Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών 

• Ενίσχυση της υποστήριξης των κοινωνικά ευπαθών ομάδων. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καλούνται ενδιαφερόμενες εταιρίες να αναλάβουν, σε 

συνεργασία με τον Δήμο, την ολοκληρωμένη διαχείριση του ρεύματος των 

μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών και 

ειδικότερα: 



 2 

• Την δωρεάν τοποθέτηση κάδων ειδικών προδιαγραφών για τη συλλογή των 

μεταχειρισμένων ρούχων σε σημεία που υποδεικνύονται από το Τμήμα Ανακύκλωσης του 

Δήμου 

• Την συλλογή των υλικών με μέσα της εταιρίας 

• Την προδιαλογή των συλλεγόμενων υλικών με στόχο την επιστροφή των 

επαναχρησιμοποιήσιμων ενδυμάτων στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 

• Την προώθηση των μη επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών προς ανακύκλωση. 

• Την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

• Σχετικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Ανακύκλωσης,  

                Θ. Χαραλαμπιδη 11( περιοχή Σμαρέκα ), το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 16 

Δεκεμβρίου 2019. 

 

Πληροφορίες: Γλυκερία Μυλωνόγλου 2381051256  και Δημήτριος Ζήμνας 6977294456 
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