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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ       

 
Περίληψη 

«Χωροθέτηση Κάδων Ανακύκλωσης αποβλήτων ειδών ιματισμού» 
 

Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22 του μηνός 

Ιουνίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11.00΄ συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δοξάτου, μετά από την 

αριθμ. πρωτ. 5900/18-06-2020 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που 

επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με αποδεικτικό και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 

Α’ 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» έτσι όπως αντικατάσταθηκε με το άρθρο 77 

του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 

3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019). 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών  

βρέθηκαν παρόντα  7 μέλη: 

          ΠΑΡΟΝΤΑ     ΑΠΟΝΤΑ 

1 Θεμιστοκλής Ζεκερίδης   

2 Κιτσουκάκης Ιωάννης   

3 Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης    

4 Καγγελίδης Ιωάννης   

5 Μπερμπερίδης Αθανάσιος    

6 Κρικοπούλου – Πατιά Κωνσταντίνα   

7 Λουλούδης Ιωάννης   

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για 

την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

Παρόντες οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Δοξάτου Διογένης Μάρκου και 

Κυργίων Γεωργόπουλος Γεώργιος.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με 

την περίληψη,  έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 

αριθμ.πρωτ. 5701/15-06-2020 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, η οποία έχει ως 

κάτωθι: 

«…ΘΕΜΑ:  ''Χωροθέτηση Κάδων Ανακύκλωσης αποβλήτων ιματισμού''  
 

Σχετικά με το θέμα, σας ενημερώνουμε ότι με την υπ' αριθ.  79/2020 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου επιλέχθηκε η εταιρεία «EAST WEST GREECE 

I.K.E.» για την υλοποίηση του προγράμματος συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυση-

υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων ειδών στον Δήμο Δοξάτου. Ταυτόχρονα εγκρίθηκε 

η σύναψη σύμβασης συνεργασίας με την παραπάνω εταιρεία για χρονικό διάστημα 

πέντε (5) ετών με δυνατότητα παράτασης επ’ αόριστον εφόσον κανένα από τα δύο μέρη 

δεν διαμαρτυρηθεί εγγράφως τουλάχιστον ένα μήνα πριν την λήξη της.    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 4/22-06-2020 συνεδρίασης 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 7/2020 
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 Κύριος σκοπός της δράσης είναι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων με την 

εκτροπή μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης, τα οποία σήμερα οι δημότες 

εναποθέτουν ως απόβλητα στους πράσινους κάδους. Τα είδη αυτά, ως απόβλητα, 

ανήκουν στην κατηγορία των Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Δήμος καλείται να τα 

διαχειριστεί με το βέλτιστο δυνατό τρόπο και με γνώμονα την προστασία του 

περιβάλλοντος και το συμφέρον του Δήμου.  

 Από την υλοποίηση της παραπάνω δράσης καμία δαπάνη δεν θα βαρύνει το 

Δήμο Δοξάτου, ενώ αντίθετα, θα προκύψουν υπέρ αυτού κοινωνικά, οικονομικά και 

περιβαλλοντικά οφέλη, μέσα από την ορθή διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων. 

Η εταιρεία «EAST WEST GREECE I.K.E.» στην υποβληθείσα προσφορά της, 

ζητά να τοποθετηθούν 13 κάδοι μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης-υπόδησης στις 

κοινότητες του Δήμου μας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Άγιος Αθανάσιος 3 κάδοι 

Δοξάτο 3 κάδοι 

Κύργια 2 κάδοι 

Καλαμπάκι 3 κάδοι 

Φτελιά 1 κάδος 

Κεφαλάρι 1 κάδος 

 

Προηγήθηκε πρόταση του Δημάρχου Δοξάτου προς την εταιρεία «EAST WEST 

GREECE I.K.E.» για την τροποποίηση της κατανομής των κάδων του παραπάνω 

πίνακα προκειμένου να συμπεριληφθούν και άλλες κοινότητες του Δήμου. Η πρόταση 

του Δημάρχου δεν έγινε αποδεκτή από την εν λόγω εταιρεία. . 

Ως τοποθεσίες εγκατάστασης  των κάδων επιλέγονται πρωτίστως μεγάλες 

οικιστικές ζώνες ή οικοδομικά τετράγωνα καθώς και κεντρικά σημεία, όπως σχολεία, 

σουπερμάρκετ, γήπεδα ποδοσφαίρου, βενζινάδικα κ.λ.π. 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 σας παρακαλούμε σε 

συνεργασία με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και τους Προέδρους των κοινοτήτων των 

παραπάνω πίνακα να καθορίσετε τις θέσεις-σημεία τοποθέτησης των 13 κάδων 

συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης-υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων ειδών 

ανά κοινότητα λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του ανωτέρω πίνακα…» 

 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  να 

αποφασίσουν  σχετικά.  

 Η Επιτροπή Ποιότητας   Ζωής αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 . 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018. 

3. Την αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών 

οργάνων των δήμων» (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) 

4. Την 79/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

5. Την ανωτέρω εισήγηση. 

6. Το αριθμ.πρωτ. 5907/18-06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος στο 

οποίο αποτυπώνονται οι προτάσεις των Προέδρων των έξι (6) κοινοτήτων για 

τα ακριβή σημεία τοποθέτησης των κάδων  μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης-

υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων ειδών.  

μετά από συζήτηση:   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την τοποθέτηση των  δεκατριών (13)  κάδων μεταχειρισμένων ειδών 

ένδυσης-υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων ειδών, σε υλοποίηση της σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και της εταιρίας «EAST WEST GREECE I.K.E.» στις 

κοινότητες του Δήμου μας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
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Άγιος Αθανάσιος 3 κάδοι 

Δοξάτο 3 κάδοι 

Κύργια 2 κάδοι 

Καλαμπάκι 3 κάδοι 

Φτελιά 1 κάδος 

Κεφαλάρι 1 κάδος 

 

Τα ακριβή σημεία τοποθέτησης των κάδων, ανά Κοινότητα είναι τα εξής: 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Πλατεία Ομονοίας 8 

2 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 25ης Μαρτίου 

3 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ  Κέντρο Νεότητας 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΞΑΤΟΥ  

1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Κωνσταντίνου Καραμανλή 37 

2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

3 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ Ζαλόγγου  

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΓΙΩΝ 

1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Μεγάλου Αλεξάνδρου 

2 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΡΓΙΩΝ Απέναντι από ΚΑΠΗ 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ  

1 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ  

2 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Πλατεία Ελευθερίας και Μάρκου Μπότσαρη 

3 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Βασιλέως Παύλου 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΤΕΛΙΑΣ 

1 ΓΡΑΦΕΙΑ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ  

1 ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 7/22-06-2020. 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο  Πρόεδρος      Τα Παρόντα Μέλη 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης    Κιτσουκάκης Ιωάννης 

Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης 

       Καγγελίδης Ιωάννης 

       Μπερμπερίδης Αθανάσιος 

       Κρικοπούλου  Πατιά Κων/να 

       Λουλούδης Ιωάννης     

         

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης  
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