INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.12.11 12:07:46
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ω3Ι7ΩΗ7-Κ9Ι

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 8ης /2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Τεμπών
Στο Μακρυχώρι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός
Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τεμπών, η οποία συγκροτήθηκε με την
αριθμ.116/08-09-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών και μετά
από την αριθμ. Πρωτ. 9924/06-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ.
Νικολάου Γεωργίου, η οποία δόθηκε στους Δημοτικούς συμβούλους, μέλη της,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, με τα εξής θέματα
ημερησίας διάταξης:
Επί 7 μελών παραβρέθηκαν 5, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΣΑΪΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΝΤΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Στην συνεδρίαση ορίσθηκε γραμματέας η υπάλληλος του Δήμου κ. Χατζή Γεωργία
για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης εισάγοντας το( 1ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.
ΘΕΜΑ:1ο «Έγκριση ή μη του σχεδίου Συμφωνητικού Συνεργασίας για την
εναλλακτική διαχείριση μη επικινδύνων αποβλήτων - μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης,
ιματισμού & υπόδησης».
Έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής:
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το άρθρο 73 του ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» σχετικά με τις αρμοδιότητες της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπου αναφέρεται ότι: “Κατά την άσκηση των σχετικών
αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν
στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με
αναπηρίες. Ειδικότερα: Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: (iii) τη λήψη
αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος”
Επίσης έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω:
«Αντικειμενικός σκοπός της υλοποίησης της προς συζήτηση Συμφωνίας Συνεργασίας
είναι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων με την εκτροπή από την ταφή των
μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, ιματισμού και υπόδησης, τα οποία οι δημότες με την
ισχύουσα κατάσταση τα εναποθέτουν στους πράσινους κάδους απορριμμάτων. Τα είδη
αυτά ανήκουν ως απόβλητα στην κατηγορία των Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο
Δήμος επιβαρύνεται αποκλειστικά με τη διαχείρισή τους.
Τα υφάσματα ως απορρίμματα, σε διάφορες μελέτες που περιλαμβάνουν δεδομένα
ποσοτικής σύστασης αστικών αποβλήτων, προσμετρώνται μαζί με τα απόβλητα από
ξύλο και δέρμα. Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί σε μέσες τιμές ποσοστών στα αστικά
απορρίμματα που κυμαίνονται από 3% έως 12% κατά βάρος, ανάλογα με την περιοχή,
την εποχή και το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων.
Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες αναλύσεις της ποιοτικής σύστασης των
απορριμμάτων που οδηγούνται στο ΧΥΤΑ Λάρισας, ένα ποσοστό που κυμαίνεται από
3% έως 4,5% αντιστοιχεί σε υφάσματα και προϊόντα δέρματος.
Αντικείμενο της συμφωνίας συνεργασίας του Δήμου με την εν λόγω εταιρία είναι η
τοποθέτηση ειδικών μεταλλικών κάδων συλλογής για άχρηστα ρούχα, υφάσματα και
υποδήματα, αποκλειστικά σε κοινόχρηστους χώρους ελεύθερης πρόσβασης του
κοινού. Ο αριθμός των κάδων που θα χωροθετηθεί αμέσως μετά την υπογραφή του
συμφωνητικού θα είναι κατ’ ελάχιστο δέκα (10), με δυνατότητα σταδιακής
τοποθέτησης επιπλέον επτά (7) το πολύ κάδων, εφόσον κριθεί σκόπιμο.
Ως αντισταθμιστικό αντάλλαγμα – ανταποδοτικό όφελος από την υλοποίηση του
προγράμματος, η συνεργαζόμενη Εταιρία δεσμεύεται να αποδίδει στον Δήμο Τεμπών
το ποσό των πέντε (5) Ευρώ ανά συλλεγόμενο τόνο ειδών υπό τη μορφή κουπονιών
εξαργύρωσης στο δίκτυο σουπερμάρκετ «Μασούτης» για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
του Δήμου. Η αποστολή των κουπονιών θα γίνεται κάθε έξι (6) μήνες.
Η διάρκεια ισχύος της συμφωνίας συνεργασίας θα είναι τέσσερα (4) έτη και δύναται
να παραταθεί αυτόματα επ’ αόριστον, εφόσον δεν έχει ζητηθεί εγγράφως η διακοπή
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της ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν τη λήξη της τετραετούς διάρκειάς της από κάποιο
από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη :
1. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» σχετικά με τις αρμοδιότητες
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπου αναφέρεται ότι: “Κατά την άσκηση των
σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων
που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την
εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα: Β. Εισηγείται στο Δημοτικό
Συμβούλιο:

(iii)

τη

λήψη

αποφάσεων

για

θέματα

προστασίας

του

περιβάλλοντος”,
2. Το άρθρο 26 του Ν. 4042/2012 «περί Ποινικής Προστασίας του Περιβάλλοντος
κλπ», σύμφωνα με το οποίο: “1. Ο παραγωγός ή ο κάτοχος των αποβλήτων
υποβάλλει τα απόβλητα, κατά προτεραιότητα, σε εργασίες ανάκτησης, σύμφωνα
με τα άρθρα 14 και 29 του παρόντος. 2. Εφόσον απαιτείται συμμόρφωση προς
την παράγραφο 1 και για τη διευκόλυνση ή τη βελτίωση της ανάκτησης, τα
απόβλητα συλλέγονται χωριστά και, εάν είναι εφικτό από τεχνικής,
περιβαλλοντικής και οικονομικής άποψης, δεν αναμιγνύονται με άλλα απόβλητα
ή με άλλα υλικά με διαφορετικές ιδιότητες.”, σε συνδυασμό με το άρθρο 43
σχετικά με το Ειδικό τέλος ταφής: “1. Οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που
διαθέτουν σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) τα απόβλητα που κατατάσσονται
στους παρακάτω κωδικούς ΕΚΑ: 20 01 08, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03
02, 20 03 07 17 01, 17 02, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 09 04, χωρίς να
έχουν προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας (D13, R3, R4, R5, R12) επιβαρύνονται
από 1ης Ιανουαρίου 2014 (Με το άρθρο 39 του Ν. 4508/17, ΦΕΚ-200 α/22-1217, ορίζεται ότι: “Η έναρξη εφαρμογής του ειδικού τέλους ταφής που
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 4042/2012 αναστέλλεται μέχρι
τις 31.12.2018”), με ειδικό τέλος ταφής ανά τόνο αποβλήτων που διατίθεται. Το
ειδικό τέλος ταφής ορίζεται, για το 2014, σε τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο
διατιθέμενων αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο
έως του ποσού των εξήντα (60) ευρώ ανά τόνο.”,
3. Το άρθρο 15 του Ν. 4496/2017 περί «τροποποίησης του Ν.2939/2001 για την
εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων..»: “το άρθρο 17 του
Ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, καθώς και
οι ΟΤΑ οργανώνουν τη συλλογή των αποβλήτων των άλλων προϊόντων που
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προέρχονται από τη δραστηριότητά τους, σε συνεργασία με τα ΣΣΕΔ αποβλήτων
άλλων προϊόντων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με την Κοινή Υπουργική
Απόφαση της παραγράφου 1.”,
4. Το γεγονός ότι επί του παρόντος δεν έχει συσταθεί και εγκριθεί από τον
Ελληνικό

Οργανισμό

Ανακύκλωσης

(ΕΟΑΝ)

εγκεκριμένο

σύστημα

εναλλακτικής διαχείρισης πανελλαδικής ή περιφερειακής εμβέλειας για την
κατηγορία των ειδών ιματισμού, υποδημάτων και συναφών υλικών σε
εφαρμογή του ανωτέρω Νόμου 4446/2017,
5. Την υπ’ αριθ. 176/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών περί
“Έγκρισης υλοποίησης Προγράμματος Χωριστής Συλλογής Μεταχειρισμένων
Ειδών Ένδυσης-Υπόδησης & Λοιπών Υφασμάτινων Υλικών»,
6. Την από 20-11-2019 αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Τεμπών
(https://www.dimostempon.gr/index.php/news/anakoinwseis/2934-prosklisiendiaf-royxa-2019) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη “σύναψη
συνεργασίας με το Δήμο Τεμπών με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση του
ρεύματος των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών
υφασμάτινων υλικών”, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την
5η Δεκεμβρίου 2019,
7. Την με αριθ. πρωτ. 9903/5-12-2019 υποβληθείσα προσφορά της εταιρίας
“EAST-WEST GREECE Ι.Κ.Ε.” η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της
ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού,
παρακαλούμε όπως αποφασίσετε:
α) την έγκριση ή μη του επισυναπτόμενου σχεδίου «Συμφωνητικό Συνεργασίας για
την εναλλακτική διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων - μεταχειρισμένων ειδών
ένδυσης, ιματισμού και υπόδησης» μεταξύ του Δήμου Τεμπών και της εταιρίας
ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού “EAST-WEST GREECE
Ι.Κ.Ε.”,
β) την εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του επισυναπτόμενου
Σχεδίου Συμφωνίας Συνεργασίας».
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Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της


την με αριθμ. Πρωτ. 9946/06-12-2019 εισήγηση του προέδρου,



Την με αριθ. πρωτ. 9903/5-12-2019 υποβληθείσα προσφορά της εταιρίας
“EAST-WEST GREECE Ι.Κ.Ε.” η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της
ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού.



Το επισυναπτόμενο σχέδιο Συμφωνίας Συνεργασίας.



Τις διατάξεις του αθρ. 73 του Ν.3852/2010.

Και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη σύναψη Σύμβασης Συνεργασίας για την
εναλλακτική διαχείριση μη επικινδύνων αποβλήτων - μεταχειρισμένων ειδών “ένδυσης,
ιματισμοί & υπόδησης”» μεταξύ του Δήμου Τεμπών και της εταιρείας ανακύκλωσης ειδών
ιματισμού με διακριτικό τίτλο: “EAST-WEST GREECE Ι.Κ.Ε “, σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο σχέδιο «Συμφωνητικού Συνεργασίας» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.

και παραπέμπουν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 14/2019.
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Τα μέλη
Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
Νικολάου Γεώργιος.
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