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ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης και υπογραφής συµφωνητικού συνεργασίας του ∆ήµου 
Καισαριανής µε εταιρεία ανακύκλωσης ενδυµάτων και υποδηµάτων. 
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 14ης/2020  τακτικής συνεδρίασης  της Οικονοµικής  Επιτροπής του 
∆ήµου Καισαριανής, η οποία την 9η του µηνός IOYNIOY  έτους 2020 ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  
18:00 µ. µ. συνήλθε στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 4918/05-06-
2020 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα µέλος της 
Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νοµοθετικού περιεχοµένου 
«Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών εµφάνισης Κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 
40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενηµέρωση για την εφαρµογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιµετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά µε την οργάνωση 
και λειτουργία των δήµων». 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ                                                                                 
Βοσκόπουλος Χρήστος  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος  Πολυχρονάκης Συµεών 
1.Τσιροζίδης Ιωάννης    
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  
4. Σταµέλος Ηλίας (αναπλ.)  
5. Γραφίδου Γεσθηµανή  
6. Παραγιού Άννα  
  
  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου     
Σ.Φιλοπούλου. 



 
 
Ο ∆ήµαρχος-Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούµενος 
το 5ο θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την 
µε αρ. πρωτ. 4865/4-6-2020 εισήγηση της κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής προϊσταµένης της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου η οποία έχει ως εξής: 
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καισαριανής µε την 9η απόφαση της 2ης συνεδρίασης που 
έγινε στις 3/6/2020,  αποδέχτηκε την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση είκοσι 
(20) κάδων διαχείρισης µεταχειρισµένων ειδών ένδυσης και υπόδησης. Σε συνέχεια της 
προαναφερόµενης απόφασης, όπως εισηγηθείτε στο Σώµα τη λήψη απόφασης για την έναρξη 
συνεργασίας του ∆ήµου Καισαριανής µε εταιρεία ανακύκλωσης Ενδυµάτων και Υποδηµάτων για 
την εφαρµογή Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Μεταχειρισµένων 
Ειδών Ένδυσης και Υπόδησης, καθώς επίσης και για την έγκριση σύναψης και υπογραφής 
Συµφωνητικού Συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου µας και µε εταιρεία ανακύκλωσης Ενδυµάτων και 
Υποδηµάτων. 

 
Το πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ εταιρείας ανακύκλωσης Ενδυµάτων και Υποδηµάτων και του 

∆ήµου Καισαριανής αναλύεται ως εξής: 
 

1. Η συλλογή θα γίνεται σε ειδικούς κάδους οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε ειδικά κεντρικά σηµεία 
περισυλλογής που θα καθοριστούν από το ∆ήµο Καισαριανής σε συνεργασία µε την εταιρεία 
ανακύκλωσης Ενδυµάτων και Υποδηµάτων και οι οποίοι σε πρώτη φάση θα είναι είκοσι (20). 
 
2. Το κόστος του έργου ήτοι η προµήθεια και τοποθέτηση των κάδων, η συλλογή (αναλώσιµα, 
συντήρηση), καθώς και η τελική διάθεση του υπολείµµατος, η επεξεργασία και η διαχείριση των 
υλικών θα βαρύνει την εταιρεία ανακύκλωσης Ενδυµάτων και Υποδηµάτων. Η εταιρεία θα 
συλλέγει τα είδη σε τουλάχιστον δεκαπενθήµερη βάση ή ανάλογα µε την κίνηση. Επίσης θα 
συντηρεί, ελέγχει και φροντίζει την καθαριότητα αυτών. 

 

3. Η Εταιρεία ανακύκλωσης Ενδυµάτων και Υποδηµάτων µετά από διαλογή των περισυλλεγµένων 
υλικών θα προσφέρει ένα µέρος αυτών σε άπορα άτοµα στην Ελλάδα και στο ∆ήµο Καισαριανής, 
ενώ το άλλο µέρος εξάγεται µε σκοπό την επανάχρηση. Τα ακατάλληλα για επανάχρηση ρούχα 
ανακυκλώνονται για δηµιουργία ρούχων καθαρισµού, στουπιών, µονωτικού και άλλου υλικού. 
 
4. Η Εταιρεία ανακύκλωσης Ενδυµάτων και Υποδηµάτων θα προσφέρει κάθε µήνα αγαθά 
(τρόφιµα κ.α.), που έχει ανάγκη το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου Καισαριανής συνολικής 
αξίας χιλίων (1000) ευρώ κατ’ ελάχιστο ετησίως κατόπιν συνεννόησης µε την αρµόδια Υπηρεσία. 
Η ανακύκλωση ενδυµάτων που προτείνεται, συνεπάγεται τη διαχείριση τους, έτσι ώστε να 
καταλήγει στα σκουπίδια µόνο το 2%, ενώ το υπόλοιπο να προωθείται στις αγορές 
µεταχειρισµένων ειδών, εξασφαλίζοντας φθηνά ή δωρεάν ήδη ρουχισµού για τις µη προνοµιούχες 
οµάδες πληθυσµού. 
 
Παράλληλα συνεπάγεται άµεση οικονοµική ωφέλεια για το ∆ήµο Καισαριανής , καθώς θα 
αποτρέπονται από το ρεύµα των αστικών αποβλήτων τα οποία ο δήµος µας οδηγεί σε υγειονοµική 
ταφή µε σηµαντικό οικονοµικό κόστος διαχείρισης. 
 
 



II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Ο αριθµός των κάδων ανακύκλωσης που θα τοποθετηθούν είναι είκοσι (20). Θα τοποθετηθεί ένας 
κάδος  σε είκοσι (20) σηµεία, όπως ορίζονται στο Παράρτηµα. Οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται σε 
συνεννόηση των δύο Μερών.. Από τη δράση αυτή για το ∆ήµο προκύπτει: 
 
α) Σηµαντική δηµόσια ωφέλεια περιβαλλοντικού χαρακτήρα, αφού τα συλλεχθέντα είδη θα 
αποτρέπονται από το ρεύµα των αστικών αποβλήτων, τα οποία ο ∆ήµος Καισαριανής οδηγεί σε 
υγειονοµική ταφή µε σηµαντικό οικονοµικό κόστος διαχείρισης β) Έµµεση οικονοµική ωφέλεια από 
την εκτροπή από τη συλλογή και διάθεση στο ΧΥΤΑ ποσότητας ενδυµάτων και υποδηµάτων ετησίως 
γ) Άµεσο όφελος για το ∆ήµο από την προσφορά µέρους των περισυλλεγµένων υλικών µετά τη 
διαλογή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο όποτε ζητηθεί δ) Η εταιρεία θα συµµετέχει σε δράσεις που 
αφορούν την Ανακύκλωση του ∆ήµου. 
1.  Ο ∆ήµος, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος ανακύκλωσης και βιώσιµης 
ανάπτυξης, θα ενταχθεί στο δίκτυο ανακύκλωσης ειδών ένδυσης της µε εταιρεία ανακύκλωσης 
Ενδυµάτων και Υποδηµάτων, διαθέτοντας κατάλληλα κεντρικά σηµεία για την απόθεση των κάδων 
ανακύκλωσης. 
2. Ο ∆ήµος θα έχει την υψηλή εποπτεία της αποκοµιδής των κάδων, δηλαδή θα υποβοηθά την 
εταιρεία ανακύκλωσης Ενδυµάτων και Υποδηµάτων στο έργο της ενηµερώνοντας την εταιρεία για 
την ανάγκη αποκοµιδής σε περιπτώσεις ανάγκης έκτακτης αποκοµιδής, κατόπιν τηλεφωνικής 
συνεννοήσεως. Παράλληλα, θα υποβοηθά την εταιρεία ανακύκλωσης Ενδυµάτων και Υποδηµάτων 
όποτε χρειαστεί µε την αποκοµιδή ρουχισµού που βρίσκεται εκτός του κάδου ανακύκλωσης και γύρω 
από αυτόν σε συνεννόηση πάντα µε την εταιρεία. Η εταιρεία ανακύκλωσης Ενδυµάτων και 
Υποδηµάτων µε προγραµµατισµένο ή έκτακτο δροµολόγιο, θα είναι υπεύθυνη για την αποκοµιδή του 
εν λόγω ρουχισµού. 
3. Ο ∆ήµος θα υποχρεούται να περιλαµβάνει το ανωτέρω έργο στην ιστοσελίδα του ενηµερώνοντας 
τακτικά τους δηµότες για το πρόγραµµα ανακύκλωσης ενδυµάτων και υποδηµάτων αλλά και για τα 
πολλαπλά οφέλη του (οικονοµικά, περιβαλλοντικά κ.λπ.). 
4. Η  εταιρεία ανακύκλωσης Ενδυµάτων και Υποδηµάτων οφείλει να ενηµερώνει και να παραχωρεί 
στατιστικά στοιχεία προόδου του προγράµµατος και στοιχεία διάθεσης - αξιοποίησης των 
περισυλλεγµένων υλικών στο τέλος κάθε έτους. 
5. Η εταιρεία ανακύκλωσης Ενδυµάτων και Υποδηµάτων έπειτα από τη διαλογή των 
περισυλλεγµένων υλικών προσφέρει µέρος αυτών σε απόρους στην Ελλάδα, ένα µέρος αυτών σε 
απόρους στο ∆ήµο Καισαριανή ενώ το άλλο µέρος εξάγεται µε σκοπό την επανάχρηση. Μέρος του 
υλικού, τα ακατάλληλα για επανάχρηση ρούχα, ανακυκλώνονται για δηµιουργία ρούχων καθαρισµού, 
στουπιών, µονωτικού και άλλου υλικού. 
6. Το κόστος προµήθειας και τοποθέτησης των απαιτούµενων κάδων, το κόστος του έργου, ήτοι η 
συλλογή (αναλώσιµα, συντήρηση, κόστος προσωπικού κ.λπ.), η τελική διάθεση, η επεξεργασία και η 
διαχείριση των υλικών θα ρυθµίζεται, αφορά και θα βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία 
ανακύκλωσης Ενδυµάτων και Υποδηµάτων. 
7. Η εταιρεία ανακύκλωσης Ενδυµάτων και Υποδηµάτων θα προσφέρει κάθε µήνα αγαθά (τρόφιµα 
κ.α.), που έχει ανάγκη το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου Καισαριανής συνολικής αξίας χιλίων 
(1000) ευρώ κατ’ ελάχιστο ετησίως, κατόπιν συνεννόησης µε την αρµόδια Υπηρεσία. 
 
 
 
                            



Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  Οικονοµική  
Επιτροπή και λαµβάνοντας υπ΄ όψιν: 

• Την εισήγηση της προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών   
• Την σχετική νοµοθεσία 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τη σύναψη και υπογραφή συµφωνητικού συνεργασίας του ∆ήµου Καισαριανής µε 
εταιρεία ανακύκλωσης Ενδυµάτων και Υποδηµάτων για την εφαρµογή Ολοκληρωµένου 
Προγράµµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Μεταχειρισµένων Ειδών Ένδυσης και Υπόδησης. 
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                             1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                             2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                             3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 
                                                                             4. Σταµέλος Ηλίας (αναπλ.) 
                                                                             5. Γραφίδου Γεσθηµανή 
                                                                             6.Παραγυιού Άννα        
 
            
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       09/06/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
 

                                                  Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                                                            ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 
 
 


