
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                                  Από το Πρακτικό της µε αριθµ 7/2017 
                                         συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών 
            

ΘΕΜΑ :Εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης 
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) 

Αρ. Απόφασης: 31/2017 
Στα Ψαρά σήµερα την  24η  του µήνα Απριλίου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και 
ώρα  20:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 430/20-4-2017 
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη  απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) µελών 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση έντεκα (11) και ονοµαστικά οι: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Βασιλική Ευαγγελία                                                                                  1.Βασιλικής Ιωάννης                                                                         
2.∆ηµητρέλης Νικόλαος                                                                                 2.Βρατσάνος Μάρκος                                                                                    
3.Κούτικα Αγγελική                                                                                    
4.Κουτσοδόντη Αγγελική                                                                                
5.Κουτσοδόντη Βασιλική                                                                                
6.Κουτσοδόντη Καλλιόπη                                                                                
7.Μπεναρδής Γεώργιος                                                        
8.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα                                                                                
9.Παπαµιχάλης Ιωάννης                                                                                 
10.Χατζησκουλίδης Χρήστος                                                                              
11.Χαχούλης Φώτης                                                                                      

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
 νόµιµα) 

 
Ο ∆ήµαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του ∆ήµου. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη 
το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών 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 οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
Στο πλαίσιο αυτό οι ΟΤΑ έχουν υποχρέωση για την εναλλακτική διαχείριση των δηµοτικών στερεών 
αποβλήτων συµµετέχοντες στην κατάρτιση σχετικών προγραµµάτων συνεργαζόµενοι µε τα 
συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης και άλλους αρµόδιους φορείς. Πιο συγκεκριµένα η ΚΥΑ που 
αφορά στον καθορισµό κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων  ειδών ηλεκτρονικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, ΚΥΑ 23615/2014 αναφέρει στο 
άρθρο 6 παρ. 2. «ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης: Η χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης 
πραγµατοποιείται σε σηµεία συλλογής που φέρουν κατάλληλη επισήµανση και ειδικότερα: α) Σε 
δηµοτικά σηµεία συλλογής που καθορίζονται από 
τους ΟΤΑ σε συνεργασία µε τα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, σύµφωνα µε τις 
ειδικότερες προβλέψεις της υποπαραγράφου 2.1». παρ.2.1: Για τη πραγµατοποίηση της χωριστής 
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συλλογής ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες ειδικότερες απαιτήσεις: 
2.1.1.) Οι ΟΤΑ από κοινού µε τα ατοµικά ή συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης των 
ΑΗΗΕ, υποχρεούνται: α) κατά τον καθορισµό των σηµείων συλλογής να λαµβάνουν υπόψη κυρίως 
την πληθυσµιακή πυκνότητα και να εξασφαλίζουν τη διαθεσιµότητα και προσβασιµότητα των 
σηµείων συλλογής, ώστε οι τελικοί χρήστες και οι διανοµείς να µπορούν να επιστρέφουν τα απόβλητα 
αυτά δωρεάν και β) να οργανώνουν τη συλλογή και µεταφορά των ογκωδών και βαρέων ΑΗΗΕ από 
το χώρο του τελικού 
χρήστη. 
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, µεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, 
απορρύπανσης, αξιοποίησης και ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ σε όλη την Ελλάδα, είναι δε το µοναδικό 
συλλογικό σύστηµα ανακύκλωσης ΑΗΗΕ αδειοδοτηµένο στην Ελλάδα για όλες τις ηλεκτρικές 
και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και λαµπτήρες και φωτιστικά είδη. 
Από την εν λόγω εταιρεία µας γίνεται πρόταση συνεργασίας µε την οποία ο ∆ήµος  Ψαρών θα πρέπει 
να συλλέξει από τα όριά του τα ΑΗΗΕ που προκύπτουν. 
Η µεταφορά των ΑΗΗΕ θα γίνεται από τα αυτοκίνητα του ∆ήµου που χρησιµοποιούνται για την 
αποκοµιδή των ογκωδών αντικειµένων ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση ή από τους ίδιους τους 
δηµότες προς ένα ασφαλές φυλασσόµενο σηµείο που ο ∆ήµος θα υποδείξει.  
Θεωρούµε ότι η προαναφερόµενη πρόταση θα βοηθήσει στην ελάττωση των ογκωδών απορριµµάτων, 
θα συµβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας καθώς και στην επίτευξη 
του εθνικού στόχου 4 Kg ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης ανά κάτοικο & ανά χρόνο. 
 
Η εταιρεία για κάθε τόνο των ΑΗΗΕ που θα παραλαµβάνει από το ∆ήµο θα καταβάλλει τα ποσά που 
αναφέρονται στη σύµβαση που θα υπογραφεί. 
 
Το ∆.Σ αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη:  
-τον Ν.2939/01 
-το άρθρο 6 παρ.2 ΚΥΑ 23615/2014   
 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Α) Εγκρίνει την εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης  των Αποβλήτων 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) του ∆ήµου Ψαρών µε τη συνεργασία της 
εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε», µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω. 
Β) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης συνεργασίας. 
                                                                         

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  31/2017 
 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 
 
 
Ο Πρόεδρος                                                      Ακριβές Απόσπασµα                                      Τα Μέλη   
 Υπογραφή                                                        Ο ∆ήµαρχος Ψαρών                                    Υπογραφές 
 
 
 
                                                                         Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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