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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 34/20-12-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 
Αριθµ. Απόφ.504/2016 ΘΕΜΑ :  «Έγκριση υλοποίησης προγράµµατος 

διαχείρισης (χωριστής συλλογής) µεταχειρισµένων 
ειδών ένδυσης-υπόδησης και λοιπών υφασµάτινων 
υλικών» 

 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 20η-12-2016 ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 17:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ 
αριθµ. 43.903/15-12-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η 
οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των 
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος 
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα   25   δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

1 Αναγνώστου Πασχάλης 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Αγοραστούδη Ευγενία 

3 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 3 Ζελιλίδης ∆αµιανός 

4 Αποστόλου Στυλιανός 4 Ιωσηφίδης Ιωάννης  

5 Βογιατζής ∆ηµήτριος 5 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 

6 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 6 Μπίκος Κωνσταντίνος 

7 Γκουστίλης Θεόδωρος 7 Κεφαλάς Ανέστης 

8 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 8 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

9 Γκιζάρης Στέργιος   

10 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

11 Καρκατζίνος Νικόλαος   

12 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 
αποχώρησε µετά από το 2ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης 

  

13 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

14 Κοντοπίδης Γεώργιος   

15 Λιάντας ∆ηµήτριος   

16 Λαγός Νικόλαος   

17 Μουστάκας Βασίλειος   

18 Πράτανος Απόστολος   

19 Πονερίδης Παναγιώτης   

20 Σαµαράς Σωκράτης   

21 Σαραφιανός Χρήστος   
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22 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

23 Τσολάκης Απόστολος   

24 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   

25 Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο, το 9ο θέµα συζητήθηκε 4ο  και το 
3ο θέµα συζητήθηκε 7ο. Το 5Ο και το 6ο θέµα συζητήθηκαν µαζί. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη την από 14-12-
2016 εισήγηση της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης σύµφωνα µε την οποία µε βάση 
τόσο το Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α), το οποίο εγκρίθηκε µε την 
υπ΄αριθ.49 Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου της 15-12-2015 (ΦΕΚ 174/Α/15-12-2015), όσο 
και το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων του ∆ήµου Θέρµης 
(ΤΣΑ∆Α), το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ.170/26-04-2016 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Θέρµης, καθορίστηκαν οι γενικές κατευθύνσεις, αλλά και οι ειδικότεροι 
στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν σε ότι αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων  για χρονικό 
ορίζοντα πενταετίας (2016 – 2020). 

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

1. ∆ιαλογή υλικών στην πηγή µε στόχο τη ριζική αναβάθµιση της ανακύκλωσης και 
ανάκτησης µε χωριστή συλλογή έως το 2020. 

2. Μείωση στο ελάχιστο δυνατό της συνολικής ποσότητας ανακτήσιµων αποβλήτων 
που διατίθενται για υγειονοµική ταφή. 

Στα πλαίσιο αυτό, στο οποίο προβλέπεται ο σχεδιασµός δράσεων χωριστής συλλογής 
ανακυκλώσιµων υλικών µε σκοπό την αξιοποίησή τους και την αποφυγή της 
απόρριψής  τους στον ΧΥΤΑ, η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης διαπίστωσε 
ότι, προς το παρόν, δεν υφίσταται σχετικό πρόγραµµα χωριστής συλλογής µεταχειρισµένων 
ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασµάτινων υλικών  µέσω της ανάπτυξης δικτύου 
ειδικών κάδων συλλογής. Για το λόγο αυτό τα ανωτέρω υλικά  απορρίπτονται στους 
πράσινους κάδους οικιακών αποβλήτων και οδηγούνται προς ταφή , δεδοµένου ότι δεν 
υπάρχει Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης για το συγκεκριµένο ρεύµα αποβλήτων (στο 
ΕΣ∆Α προβλέπεται η έγκριση τέτοιων Συστηµάτων εντός της τρέχουσας πενταετίας) το 
οποίο θα αναλάµβανε τη διαχείρισή του.  Από την κοινή πρακτική και εµπειρία εκτιµάται ότι 
το ποσοστό των αποβλήτων αυτών (ρούχα, κουβέρτες, τσάντες, πάνινα παιχνίδια, 
παπούτσια κλπ.) αποτελεί ένα αρκετά σηµαντικό ποσοστό  των οικιακών αποβλήτων το 
οποίο, ανάλογα µε την εποχή,  µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ του 5-10%  των συνολικών 
απορριµµάτων που απορρίπτονται στο ΧΥΤΑ. 

Από σχετική έρευνα προέκυψε ότι εντός της ελληνικής επικράτειας δραστηριοποιούνται 
εταιρίες οι οποίες- σε συνεργασία µε τους ∆ήµους- αναλαµβάνουν την ολοκληρωµένη 
διαχείριση του υπόψη ρεύµατος µε αποκλειστικά  δικά 

 τους έξοδα.  Ειδικότερα αναλαµβάνουν: 

1. Την δωρεάν τοποθέτηση κάδων ειδικών προδιαγραφών για τη συλλογή των 
υφασµάτων σε σηµεία που υποδεικνύονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του 
∆ήµου. 

2. Την συλλογή των υφασµάτων µε µέσα της εταιρίας. 

3. Την προδιαλογή των συλλεγόµενων υλικών µε στόχο την επιστροφή των 
επαναχρησιµοποιήσιµων ενδυµάτων στο ∆ήµο προκειµένου να διατεθούν σε  
άπορους δηµότες ή κοινωνικά ιδρύµατα. 
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4. Την προώθηση των µη επαναχρησιµοποιήσιµων υλικών προς ανακύκλωση. 

5. Την εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης. 

Εποµένως  η υλοποίηση ενός τέτοιου προγράµµατος χωριστής συλλογής ειδών ένδυσης, 
υπόδησης και λοιπών υφασµάτινων υλικών υφασµάτων από το ∆ήµο Θέρµης θα έχει  
πολλαπλά οφέλη για τον ίδιο και τους δηµότες του καθώς θα επιτύχει τα εξής: 

1. Μείωση των οικιακών αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή σε ποσοστό 
τουλάχιστον 5%, µε αποτέλεσµα  τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονοµικά 
οφέλη για τον ∆ήµο (µείωση εισφοράς στον Φο.∆.Σ.Α., ελάττωση καυσίµων, 
παράταση του χρόνου ζωής του Χ.Υ.Τ.Α. κλπ) 

2. Συµµόρφωση µε το εγκεκριµένο ΕΣ∆Α και κατ΄επέκταση το Τοπικό Σχέδιο 
Αποκεντρωµένης ∆ιαχείρισης του ∆ήµου 

3. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δηµοτών 

4. Ενίσχυση της δυνατότητας του ∆ήµου για την υποστήριξη µε τα ανωτέρω µέσα 
(ενδύµατα-υποδήµατα και λοιπά υφασµάτινα υλικά) των άπορων και κοινωνικά 
ευπαθών οµάδων.  

Ο ∆Σ Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος θεωρεί ότι η τοποθέτηση των κάδων ειδικών προδιαγραφών 
για τη συλλογή των υφασµάτων και λοιπών ειδών πρέπει να γίνει µε έξοδα που θα βαρύνουν 
αποκλειστικά το δήµο, ο οποίος θα φέρει και την ευθύνη της διαχείρισης, χωρίς τη 
µεσολάβηση ιδιωτών, σε σηµεία που υποδεικνύονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του 
∆ήµου και µε αυτό τον τρόπο θα δηµιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της υλοποίησης 
προγράµµατος χωριστής συλλογής µεταχειρισµένων ειδών ένδυσης - υπόδησης και λοιπών 
υφασµάτινων υλικών στον ∆ήµο Θέρµης, προκειµένου εν συνεχεία το Γραφείο Προµηθειών 
του ∆ήµου να προχωρήσει σε σχετικές ενέργειές του κατ’αρµοδιότητα (πρόσκληση- 
εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κατάθεση προτάσεων συνεργασίας κλπ.) 

Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου του ∆.Σ., της υπηρεσίας, 
την υπ΄αριθ.49 Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου της 15-12-2015 (ΦΕΚ 174/Α/15-12-2015), 
καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    κατά πλειοψηφία 
  
Εγκρίνει την  υλοποίηση προγράµµατος χωριστής συλλογής µεταχειρισµένων ειδών ένδυσης 
- υπόδησης και λοιπών υφασµάτινων υλικών στον ∆ήµο Θέρµης σύµφωνα µε την εισήγηση 
της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ∆ήµου. 

 

Μειοψήφησε ο ∆Σ  Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος. 
. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 504/2016. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
                  ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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