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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος                                                        Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                             Από το πρακτικό της  21 – 5 - 2012 
                                                                                                             συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689 και 690 
 
Αριθ.  Απόφ. 184/2012 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Αµπελοκήπων- Μενεµένης στο πρόγραµµα 
«Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών».  
 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 21η του µήνα Μαϊου του έτους 
2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 6469/17-5-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από 
το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μπουντούρη Παρασκευή, Καρράς Ευστράτιος, 
Κουσίδης Γεώργιος, Αρπατζάνη Μαρία, Μεζίκης Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Αποστολίδου 
Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Σάββα 
Αικατερίνη,Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Κατσαρός Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου 
Λαµπρινή,  Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Σιώπης Κωνσταντίνος, Λαδάς Παράσχος, Σαπρανίδου 
Σωτηρία, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Βαλάνος Νικόλαος, Πατσιάς Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά 
κράτησε η υπάλληλος του ∆ήµου κα Θεοδωρίδου Αθηνά.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά 
δεν παρέστησαν. 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, και έθεσε υπόψη του Συµβουλίου τα 
εξής: «Η ανακύκλωση των αποβλήτων κάθε είδους και οποιασδήποτε µορφής αποτελεί 
υποχρέωση και ευθύνη όλων µας. Την επιβάλει η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και 
ορθολογικής διαχείρισης των απορριµµάτων, το οποίο σηµαίνει καθαρότερες πόλεις αλλά και 
µεγαλύτερη διάρκεια ζωής των Χ.Υ.Τ.Α.. Ο ∆ήµος λοιπόν έχει την υποχρέωση να δηµιουργήσει 
εκείνες τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις ώστε κάθε δηµότης να µπορεί εύκολα να ανακυκλώνει 
οτιδήποτε ανακυκλώνεται. Έτσι έχει αναπτυχθεί ένα σύστηµα ανακύκλωσης των συσκευασιών, 
των µπαταριών, των λιπαντικών και ελαίων, των ελαστικών οχηµάτων και των συσσωρευτών 
οχηµάτων. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες µειώνεται η ποσότητα των στερεών αποβλήτων που 
καταλήγουν στο Χ.Υ.Τ.Α. γεγονός που οδηγεί στη µείωση των λειτουργικών εξόδων της 
υπηρεσίας καθαριότητας του ∆ήµου. Επιπρόσθετα µπορεί να προκύψει οικονοµικό όφελος για το 
∆ήµο µε την αποζηµίωση ανά τόνο των προς ανακύκλωση συλλεγµένων ανακυκλώσιµων υλικών. 
Με τα υπ’ αριθµό 1887/27-09-05 και 2460/30-12-05 έγγραφα του Συνδέσµου ΟΤΑ Μείζονος 
Θεσσαλονίκης, ενηµερωθήκαµε για τη διαχείριση των στερεών Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το νόµο 2939/2001 και το Π.∆. 117/04. 
Η συγκέντρωση των ΑΗΗΕ όπως και των άλλων στερεών αποβλήτων (είδη συσκευασίας, 
ελαστικά κ.τ.λ.) θα συµβάλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην 
ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων 
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Στο ∆ήµο µας θα υπάρχουν συγκεκριµένοι χώροι συλλογής των προς ανακύκλωση 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (ΑΗΗΕ), όπως µεταλλικοί κάδοι σε ελεγχόµενους και 
φυλασσόµενους χώρους, ειδικοί πλαστικοί κάδοι σε σχολεία, και διαφανείς κάδοι σε 
επιλεγµένα σηµεία συλλογής. Η διάθεση των κάδων, η αποκοµιδή τους, η µεταφορά των 
ΑΗΗΕ στους χώρους µεταφόρτωσης και διαλογής, η µεταφορά τους στις µονάδες 
ανακύκλωσης και οι οποιεσδήποτε διαδικασίες επεξεργασίας θα γίνονται δωρεάν από την 
Εταιρία << ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.>> που είναι και ο φορέας διαχείρισης του 
συστήµατος. 
 
Το δηµοτικό Συµβούλιο καλείται ώστε : 
 

• Να εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου Αµπελοκήπων- Μενεµένης στο πρόγραµµα 
<<Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών>> 

• Να αναθέσει την εκτέλεση της απόφασης στον κ. ∆ήµαρχο.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. και την εισήγηση του προέδρου,  
 

                                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Κατά πλειοψηφία  

Με ψήφους 22 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μπουντούρη Παρασκευή, Καρράς 
Ευστράτιος, Κουσίδης Γεώργιος, Αρπατζάνη Μαρία, Μεζίκης Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, 
Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αγοραστός 
Κωνσταντίνος, Σάββα Αικατερίνη, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης 
Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος), κατά 3 (Κατσαρός Ιωάννης, Τσιριγώτης 
Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή, αποχή 1 (Βούζας Ηλίας).  

 
Α).Εγκρίνει τη  συµµετοχή του ∆ήµου Αµπελοκήπων- Μενεµένης στο πρόγραµµα «Ανακύκλωση 
Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών» 

Β).  Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 184/2012 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                           
                                       Ακριβές  Απόσπασµα  
                                        
                                       Αµπελόκηποι 22 - 5 -2012                                                
                                                
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος   
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 


