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ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 298
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
14/18-7-2018
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 26η του μήνα Ιουλίου του έτους 2018 και
ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου
Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006,
τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού
Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 298/2018 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις
18-7-2018.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την τοιχοκολλήσασα
και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

αριθ. πρωτ.: 12648/26-7-2018

ΘΕΜΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΗΣ

Έγκριση υλοποίησης προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών και έγκριση εκποίησης ανακυ κλώσιμων υλικών
Στην Καρδίτσα σήμερα την 18η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα
7.00' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 11967/13-7-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους
ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αντωνίου Ελένη

16) Παπαλός Κωνσταντίνος

1) Αραμπατζής Δημήτριος

2) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

17) Ζάχος Βασίλειος

2) Κολοκύθα Άλκηστις

3) Γεννάδιος Ιωάννης

18) Μαρκινός Αθανάσιος

3) Λέκκας Αλέξανδρος

4) Γιαννέλος Κλεομένης

19) Τσιούκης Λάμπρος

4) Τίκας Τριαντάφυλλος

5) Γούλας Γεώργιος

20) Μιχαλάκης Κωνσταντίνος

5) Παπαγεωργίου Σταύρος

6) Διαμαντή Ευαγγελία

21) Αμπαντζή Μαρία

6) Παπαδημητρίου Χαρίλαος

7) Καπράνας Απόστολος

22) Τσιρέπα Ευαγγελή

7) Κρανιάς Βασίλειος

8) Κουρκούνας Βασίλειος

23) Λέμας Ευάγγελος

9) Μαντζιάρας Παναγιώτης

24) Χατζής Ηλίας

10) Μπακαλάκου Σωτηρία

25) Σχορετσανίτης Ηλίας

11) Ντελής Ιωάννης

26) Αντωνίου Σωτήριος

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

12) Ξυλομένος Κωνσταντίνος
13) Σβάρνας Ιωάννης
14) Τάντος Μιχαήλ
15) Ψημμένος Κωνσταντίνος
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 μελών, παρόντες
ήταν 26), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 96 του
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Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση του ανωτέρου
αναγραφόμενου θέματος, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.
-------------------------------

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση υλοποίησης προγράμματος
χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων
υλικών και έγκριση εκποίησης ανακυκλώσιμων υλικών και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του αντιδημάρχου καθαριότητας και ανακύκλωσης κ. Παν. Μαντζιάρα, η οποία
έχει ως εξής:
“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 Καρδίτσας, σε συμμόρφωση με το εγκεκριμένο ΕΣΔΑ, υλοποιεί Τοπικό Σχέδιο
Αποκεντρωμένης Διαχείρισης (ΤΣΔ) 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, η Διεύθυνση 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 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 στο Κοινωνικό Παντοπωλείο (Τράπεζα Ρουχισμού) 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:
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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)
Συμμόρφωση με το εγκεκριμένο ΕΣΔΑ και κατ΄επέκταση το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης
Διαχείρισης του Δήμου
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών
Ενίσχυση της Τράπεζας Ρουχισμού του Δήμου για την υποστήριξη των κοινωνικά ευπαθών
ομάδων.
Προκειμένου η Διεύθυνση 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 Καρδίτσας”.
2. Την από 28-6-2018 τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης καθαριότητας και ανακύκλωσης, η
οποία έχει ως εξής:
“Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής έκθεσης, είναι η περιγραφή της διαδικασίας για την
ολοκληρωμένη διαχείριση προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών,
ένδυσης - υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών.
Η υλοποίηση του προγράμματος αυτού, κρίνεται σκόπιμη για τους ακόλουθους λόγους:
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)
Συμμόρφωση με το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ και το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Καρδίτσας
Περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθητοποίηση των δημοτών
Ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου για την υποστήριξη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων.
Ο ανάδοχος θα διαθέτει άδεια σε ισχύ για τη διαχείριση (συλλογή - μεταφορά) μη επικίνδυνων
αποβλήτων και συγκεκριμένα αποβλήτων ιματισμού (κατατίθεται σχετική υπεύθυνη δήλωση).
Στην παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται ότι ο ανάδοχος διαθέτει και όλες τις
υπόλοιπες άδειες που τυχόν απαιτούνται για την ασφαλή & σύννομη εκτέλεση της διαδικασίας
καθώς και ότι θα τηρήσει το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη συλλογή και
διαχείριση αυτών των αποβλήτων.
Υποχρεώσεις αναδόχου είναι:
Η δωρεάν τοποθέτηση κάδων ειδικών προδιαγραφών για τη συλλογή των υφασμάτων – υποδημάτων, σε σημεία που υποδεικνύονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται χώροι πλησίον α) ΚΑΠΗ, β) Βρεφονηπιακών Σταθμών, γ) Κοινωνικό Παντοπωλείο, δ) Σχολικές Μονάδες, ε) Εκκλησίες στ) δημότες-ιδιώτες κατόπιν αίτησης τους κλπ. Οι παραπάνω κάδοι θα διαθέτουν αντικλεπτική προστασία και θα είναι βαμμένοι με χρώμα που δεν παραπέμπει σε άλλο ρεύμα αποβλήτου. Θα φέρουν σαφή και
ευδιάκριτη ένδειξη που θα δηλώνουν το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Θα είναι μεταλλικοί, γαλβανισμένοι και σταθερά στερεωμένοι στο έδαφος.
Την συλλογή των υφασμάτων με ιδία μέσα του αναδόχου
Να εξασφαλίζει χωρίς επιβάρυνση του Δήμου την άψογη εξωτερική κατάσταση των κάδων και
την άμεση επισκευή ή αντικατάστασή τους σε περίπτωση καταστροφής ή βλάβης αυτών
Την προδιαλογή των συλλεγόμενων υλικών με στόχο την επιστροφή των επαναχρησιμοποιήσιμων ενδυμάτων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
Την προώθηση των μη επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών προς ανακύκλωση.
Την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης-ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης δημοτών σχετικά
με την ανακύκλωση ρούχων με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. διανομή φυλλαδίων, καταχωρήσεις
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στον τοπικό τύπο, το διαδίκτυο και την ιστοσελίδα του Δήμου, σχετική εκπαίδευση στις σχολικές μονάδες κλπ)
Να παρέχει στο Δήμο τη δυνατότητα καταγραφής και ελέγχου σε οποιαδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
Να παρέχει στο Δήμο α) ολοκληρωμένα στοιχεία σχετικά με την αποκομιδή των κάδων συμπεριλαμβανόμενης αναλυτικής κατάστασης και αντιγράφων από τα ζυγολόγια καθώς και τα δελτία αποστολής β) τη δυνατότητα ελέγχου σε οποιαδήποτε στάδιο της διαδικασίας
Να διασφαλίζει χωρίς επιβάρυνση του Δήμου τη μετακίνηση ή κατάργηση κάδων όταν αυτό
του ζητηθεί.
Ο ανάδοχος οφείλει να διασφαλίζει χωρίς επιβάρυνση του Δήμου την πυρασφάλεια των κάδων
και είναι υπεύθυνος για την αποζημίωση οποιαδήποτε υποστεί ζημία
Ο ανάδοχος οφείλει να παραλάβει τους κάδους που εγκατέστησε μετά τη λήξη της σύμβασης,
με δικά του μέσα και ευθύνη χωρίς καμία αποζημίωση από το Δήμο.
Kάθε ένα από τα μέρη, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση μόνο για
σπουδαίο λόγο, κοινοποιώντας προς το άλλο μέρος έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία, από την οποία επιθυμεί να επέρχονται τα
αποτελέσματα της καταγγελίας. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται η παράβαση οποιουδήποτε
όρου της σύμβασης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 5 έτη με δυνατότητα παράτασης για άλλα πέντε έτη,
κατόπιν αποφάσεως των αρμοδίων συλλογικών οργάνων. Το αντίτιμο που θα καταβάλλει στο
Δήμο ο ανάδοχος είναι είδη για την Τράπεζα Ρουχισμού (ανακυκλούμενος ιματισμός) 200 κιλά
ανά τρίμηνο το ελάχιστο, που δύνανται να επαναχρησιμοποιηθούν (σε καλή κατάσταση και
καθαρά) στην Τράπεζα Ρουχισμού του Δήμου αρχής γενομένης τρείς μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης.
Κατατίθεται από τον ανάδοχο υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται την παρούσα”.
4. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων
5. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της πρότασης του εισηγητή ψήφισαν όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι, πλην της κ. Τσιρέπα, η οποία καταψήφισε.
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την υλοποίηση και 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 με τους
όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται και αναφέρονται αναλυτικά στην από 28-62018 τεχνική έκθεση της διεύθυνσης καθαριότητας και ανακύκλωσης.
Τα αναμενόμενα από την υλοποίηση του προγράμματος οφέλη είναι:
• 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)
• Συμμόρφωση με το εγκεκριμένο ΕΣΔΑ και κατ΄επέκταση το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης
Διαχείρισης του Δήμου
• Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών
• Ενίσχυση της Τράπεζας Ρουχισμού του Δήμου για την υποστήριξη των κοινωνικά ευπαθών
ομάδων.
Μειοψήφισε η δημοτική σύμβουλος κ. Ευ. Τσιρέπα

ΑΔΑ: ΩΖ35ΩΕΗ-ΟΕΘ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν μέρος οι δημοτικοί
σύμβουλοι κ.κ Λέμας και Αμπαντζή λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 298/2018
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΝΤΕΛΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

