
 

                                                                                                                                    

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 16/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα τρίτη (3) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 13:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 16/29.09.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η 

οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι  παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Ζιούπου Άννα 

2 Βορδός Χρήστος 16 Λαφαζάνης Βασίλειος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Πάνο Ιωακείμ 

4 Λακρός Αλέξανδρος 18 Τσινάς Αργύριος 

5 Κοντογιώργης  Δημήτριος 19 Ματθαίου Αθανάσιος 

6 Ματέας Γεώργιος 20 Χριστιανού Αγγελική 

7 Καραφουλίδης Αναστάσιος 21   

8 Σαράντη Μαρία 22   

9 Σιδέρης Νικόλαος 23   

10 Κυριάκου  Ιφιγένεια 24   

11 Ζούνη Στέλλα 25   

12 Φυλαχτός Χρήστος 26   

13 Βασιλάκης  Αθανάσιος 27   

14 Κανταράς Αναστάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δέας Παύλος 

2 Γκλάβας  Γεώργιος 

3 Λιόντας  Γεώργιος 

4 Ξάκης Ιωάννης 

5 Δημητριάδης Χρήστος  

6 Ζαβράκογλου Άγγελος 

7 Παπούλιος Ιωάννης 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της 

Τ.Κ. Γαλάτιστας Εμμανουήλ Σειράς, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης,  

ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Ορμύλιας Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κ. Ιωάννης 

Καγιακεϊσίδης και η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη η κ. Φωτεινή Μπόλματη. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Φυλαχτός αποχώρησε στο 26ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης.  
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Αριθμός θέματος :36
ο
 Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής 

διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

Αριθμός Απόφασης : 376  

  

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 36
ο
 θέμα 

της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον υπάλληλο του Δήμου κ. Γιώργο 

Διαμαντουλάκη, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «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 αρνητικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Στο πλαίσιο αυτό οι ΟΤΑ έχουν υποχρέωση για την εναλλακτική διαχείριση των 

δημοτικών στερών 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 Δήμος θα 

πρέπει να υποδείξει χώρο στον οποίο θα μεταφέρονται και θα κατηγοριοποιούνται τα 

συλλεχθέντα ΑΗΗΕ. Επίσης η εταιρία θα προμηθεύσει μικρά καδάκια για τη συλλογή 

μικρών ηλεκτρικών συσκευών τα οποία θα διαχειρίζεται ο Δήμος. 

Η μεταφορά στο χώρο συλλογής θα γίνεται από τα αυτοκίνητα του Δήμου 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 που τώρα μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ, 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 μέχρις τις 31.12.2017 η συλλογή τουλάχιστον 4 kg ΑΗΗΕ οικιακής 

προέλευσης ανά κάτοικο. 

Η εταιρία για κάθε τόνο των ΑΗΗΕ που θα παραλαμβάνει από το Δήμο θα καταβάλλει τα ποσά 

που αναφέρονται στη σύμβαση. 

Κατόπιν τούτου καλείται το Δ..Σ. να εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα 

ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ. Τα έσοδα που θα προκύψουν από την παραλαβή των υλικών θα 

ενισχύσουν τον Κ.Α. 06.00.0434.002 με τίτλο «Έσοδα από ανακύκλωση ηλεκτρικού – 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού του Δήμου. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τον Ν. 2939/01 και μετά από 

διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης 

Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του Δήμου με 

την συνεργασία της εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» με τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης απόφασης. 
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Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Αστέριο Ζωγράφο για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης συνεργασίας. 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 345/2016 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 6-10-2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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