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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 341/2019      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ – ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

 Σήμερα Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 22.082/15.11.2019 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία 

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και 

επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 22 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:                                                       

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Κίτσου Ελένη 

2 Ξυλουργίδης Αντώνιος, (Αντιπρόεδρος) 13 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 

3 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 14 Μούκας Σωτήριος 

4 Δελής Αθανάσιος 15 Μουστάκας Γεώργιος 
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5 Θεοδώρου Έλλη 16 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

6 Θωμάς Ευάγγελος 17 Πασχάλης Αλέξανδρος 

7 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 18 Σαμλίδης Μιχαήλ 

8 Καραμάνη Δήμητρα 19 Ταμβίσκου Ευτυχία 

9 Καραπατσούδη Ελένη 20 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

10 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 21 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

11 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 22 Χατζόγλου Ιωάννης 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Γιώγας Δημήτριος 4 Ρυσάφης Αντώνιος 

2 Μουράτογλου Ιωάννης 5 Τζιάκος Δημήτριος 

3 Πέτκου Αναστάσιος   

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Γιώγας προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη διάρκεια των ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο και πριν τη συζήτηση των θεμάτων 

εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Δήμητρα Καραμάνη αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

μετά τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας  

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Συμβουλίων 

Κοινοτήτων: 

α.  Άγρα κ. Αντώνιος Παπαϊωάννου 

β. Αγ. Αθανασίου κ. Πέτρος Βερικούκης 

γ. Βρυττών κ. Θωμάς Τζαβέλλας 

δ. Μεσημερίου κ. Κων/νος Γιόντης 

ε. Καρυδιάς κ. Παύλος Κληντσάρης 

στ. Νησίου κ. Θεόδωρος Χορόζης 

ζ. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας 

η. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 
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 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

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

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέματα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 19738/14.10.2019 εισήγηση 

της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας, η οποία έχει ως εξής: 

«Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον απορρέοντα σχεδιασμό του ΤσΔ, ορίζεται 

από την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία και τις ενσωματωμένες σε αυτήν Κοινοτικές 

Οδηγίες της ΕΕ. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, στο Νόμο 4042/2012 (Α’ 24) 

αποτελεί τον κύριο άξονα δράσης όσον αφορά τις κατευθύνσεις για την διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων καθώς και των ποσοτικών στόχων. Το με υπ’ αριθ. Πρωτ. 

Οικ. 258 έγγραφο του ΥΠΑΠΕΝ1 της 24/07/2015 θέτει σε ισχύ τον αναθεωρημένο 

ΕΣΔΑ2, όπου ορίζονται οι πολιτικές και οι εθνικοί στόχοι στην διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων με χρονικά ορίζοντα το 2020 και μέσω αυτού θεσπίζεται η εκπόνηση ΤσΔ 

από τους αρμόδιους Δήμους.  

     Με το νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία η Ευρωπαϊκή οδηγία 2008/98/ΕΚ στην οποία προβλέπεται:  

δηλαδή τους 

Δήμους και κατ΄ επέκταση τους πολίτες.  

πρέπει να εξοικονομούνται πρώτες ύλες και ενέργεια με την επαναχρησιμοποίηση 

αλλά και την ανακύκλωση.  

Συγκεκριμένα, η διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να προσβλέπει στην: 

ανάκτησης με χωριστή συλλογή έως το 2020. 

που διατίθενται για υγειονομική ταφή. 

       Ο Δήμος Έδεσσας, σε συμμόρφωση με το εγκεκριμένο ΕΣΔΑ, υλοποίησε 

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων με βασικό άξονα τον σχεδιασμό μίας 

ολοκληρωμένης και ορθολογικής διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων 
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(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 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 το Τμήμα Ανακύκλωσης του 

Δήμου 

 Την συλλογή των υφασμάτων με μέσα της εταιρίας 

 Την προδιαλογή των συλλεγόμενων υλικών με στόχο την επιστροφή των 

επαναχρησιμοποιήσιμων ενδυμάτων στην σε ενδεδειγμένη από τον Δήμο μας 

υπηρεσία. 

 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) 
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 Συμμόρφωση με το εγκεκριμένο ΕΣΔΑ και κατ΄επέκταση το Τοπικό Σχέδιο 

Διαχείρισης του Δήμου 

 Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών 

 Ενίσχυση και υποστήριξη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων.  

        Προκειμένου το Τμήμα 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 Έδεσσας». 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ιωάννη Τσεπκεντζή,  

προκειμένου να θέσει ερωτήσεις για το θέμα, τις οποίες απάντησαν ο Αναπλ. 

Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας  κ. Δημήτριος  

Ζήμνας και η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κα Μαρία Βλάχου - Κατσάρα, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Ευτυχία 

Ταμβίσκου και  Ιωάννη Τσεπκεντζή,  προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για 

το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 Εγκρίνει την υλοποίηση προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων 

ειδών ένδυσης - υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στον Δήμο Έδεσσας. 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Ιωάννης Τσεπκεντζής, Ελευθέριος Παπαδόπουλος, 

Αντώνιος Ξυλουργίδης, Γεώργιος Μουστάκας, Δήμητρα Καραμάνη, Ευάγγελος 

Θωμάς, Αθανάσιος Δελής και Ελένη Καραπατσούδη, ψήφισαν την παραπάνω 

απόφαση με την προϋπόθεση ότι θα συμπεριληφθεί συμβατικός όρος για την 

υποχρεωτική επιστροφή, των συλλεγόμενων υλικών που μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν, στο Δήμο για χρήση από τους δημότες.   
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  341/2019 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  2.12.2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, 

Θεοδώρου Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα 

Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, Καραπατσούδη Ελένη, 

Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου 

Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας 

Σωτήριος, Μουστάκας Γεώργιος, Ξυλουργίδης 

Αντώνιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης 

Αλέξανδρος,   Σαμλίδης Μιχαήλ, Ταμβίσκου Ευτυχία,  

Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, 

Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Αναπλ. Προϊστάμενο Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας  

Δ.  Ζήμνα 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Υπαίθριας 

διαφήμισης, Υπαίθριου εμπορίου  και Λαϊκών αγορών  Μ. Βλάχου - 

Κατσάρα 

 

 

 


