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                                      ------------------------------------- 

Από ην 18
ν  

ηνπ 2012 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 123/2012. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

                                                              ------------------ 

                       Έγθξηζε ζύλαςεο ζύκβαζεο κε εηαηξεία ΦΩΣΟΚΤΚΛΩΖ Α.Δ.. 

 

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 29 Οθησβξίνπ 2012 εκέξα 

Γεπηέξα θαη ώξα 17:00   ζπλήιζε ζε  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, 

κεηά από ηελ κε αξηζκ. Πξση. 3159/24-10-2012 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ δόζεθε  ζε θαζέλα από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο 

θαζώο θαη ζην Γήκαξρν Κάζνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 

3852/2010. 

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαηαη ν  Γήκαξρνο Κάζνπ θαη όηη ππάξρεη λόκηκε 

απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 9 κέιε, ήηνη: 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

            ------------                                                                 ----------- 

1.- Ησάλλεο   Αζπξάο, Πξόεδξνο            1.- Ζιίαο  Γαιαλάθεο, εθηόο Κάζνπ   

2.-  Μαξία Φξαγθνύιε,  Γξακκαηέαο     2.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ, εθηόο Κάζνπ 

3.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο     3.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,   εθηόο Κάζνπ 

4.-  Μελάο      Ηεξνκόλαρνο,        ΄΄         4.- Κσλ/λνο Μελάο αλ θαη λόκηκα  

5.-  Φσηεηλή Αξπαηδή                 ΄΄               πξνζθιήζεθε 

6.-  Ησάλλεο Μνλδάλνο,              ΄΄ 

7.-  Δκκαλνπήι νθίιαο,            ΄΄ 

8.- Ησάλλεο Νηθνιάνπ,                ΄΄          

9.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,           ΄΄          

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην  2
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη 

θαηόπηλ ηεο ηζρύνο ηνπ Ν.2939/2001 θαη ηνπ Π.Γ. 117/2005 θαζώο θαη ηνπ 

Ν.3854/2010 θαη Ν.4042/2012, πνπ αθνξνύλ ηελ ππνρξεσηηθή Δλαιιαθηηθή 

Γηαρείξηζε απνβιήησλ νξηζκέλσλ πξντόλησλ κεηαμύ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ηα είδε 

Ζιεθηξνληθνύ – Ζιεθηξηθνύ εμνπιηζκνύ, εγθξίζεθε ην πιινγηθό ύζηεκα 

ΦΩΣΟΚΤΚΛΩΖ Α.Δ., κε ζθνπό ηελ Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε Λακπηήξσλ θαη 

Φσηηζηηθώλ θαη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε κηθξνζπζθεπώλ θαη LED 

παλειιαδηθά. 

    Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ παξαπάλσ απνβιήησλ ησλ 

πξντόλησλ απηώλ, όπσο ηελ νξίδεη ν λόκνο, ζπλδέεηαη κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

θνηλνύ, ηελ ζπλεξγαζία ησλ ζρεηηδόκελσλ θνξέσλ, ηελ ζπκκεηνρή ησλ ππόρξεσλ θαη 

ηελ πεξηβαιινληηθή δξαζηεξηνπνίεζε όισλ ησλ παξαγόλησλ ηεο πνιηηείαο θαη 

θνηλσλίαο. 

     Οη Γήκνη σο εηδηθνί θαη αξκόδηνη γηα ηε ζπιινγή απνξξηκκάησλ ηεο πεξηνρήο 

ηνπο, νξίδνληαη σο ππόρξενη ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε απνβιήησλ ζε ζπλεξγαζία 

κε ηα πιινγηθά πζηήκαηα (ΔΓ) γηα ηα νξηζκέλα από ην λόκν είδε απνβιήησλ πνπ 

πξέπεη λα πξνσζνύληαη ζηελ αλαθύθισζε θαη όρη λα απνξξηθζνύλ ζην πεξηβάιινλ 

καδί κε ηα νηθηαθά απόβιεηα. 

     Σν ζπιινγηθό ζύζηεκα ΦΩΣΟΚΤΚΛΩΖ  Α.Δ. κε νξγαλσκέλν ηξόπν, 

δηαρεηξίδεηαη, ζπιιέγεη θαη νδεγεί ζηελ αλαθύθισζε ηα απόβιεηα από ιακπηήξεο 



θσηηζηηθά θαη LED, από όιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Υώξαο θαη θάιεζε ην ώκα λα 

απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο κε ηελ ΦΩΣΟΚΤΚΛΩΖ Α.Δ. 

     Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 

 

                                   Α π ν θ α ζ ί δ ε η      Ο κ ό θ σ λ α : 

 

1.- Δγθξίλεη ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο κε ηελ εηαηξεία ΦΩΣΟΚΤΚΛΩΖ Α.Δ. γηα 

ηελ Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε απνβιήησλ  Ζιεθηξνληθνύ – Ζιεθηξηθνύ εμνπιηζκνύ 

θαη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε κηθξνζπζθεπώλ θαη LED. 

2.- Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Κάζνπ, λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
 

      Ζ απόθαζε πήξε α/α/ 123/2012. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΖ                                 Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

ππ:Η. ΑΠΡΑ                ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ                ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ                    

                                        ππ: Μ. ΗΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΗΑΝΣΑΚΖ 

                                        ππ: Η. ΜΟΝΓΑΝΟ 

                                        ππ: Φ. ΑΡΠΑΣΕΖ                       Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΟΦΗΛΑ                      ππ: Β. ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

                                        ππ:: Η. ΝΗΚΟΛΑΟΤ                     

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

    

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                  Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ 

                          Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                      ΒΑΗΛΔΗΟ Γ.  ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

                ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 


