
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ 

ΓΖΜΟ ΚΑΟΤ      

                                                                                            Αριθ. Απόθ:  59/2013 
 

Α    Π    Ο        Π    Α        Μ    Α 

από ηο 10
ο 
πρακηικό ηης 29-5-2013  

ζσνεδριάζεφς ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ  

Γήμοσ Κάζοσ 

 

Θέμα: «Έγκριζη ζύναυης ζύμβαζης με ηην εηαιρεία Φφηοκύκλφζη Α.Δ.  » 
   

ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα  29
ε
  Ματνπ 2013 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 18:00κ.κ.   

ζπλήιζε ζε  ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, κεηά από ηελ ππ’ αξηζκόλ 1531/24-05-

2013 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  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 Αληηδήκαξρνο Κάζνπ σο αλαπιεξσηήο Γεκάξρνπ, κε δηθαίσκα 

ςήθνπ  θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 9 κέιε, ήηνη: 

  Παρόνηες      Απόνηες 
1. Ισάλλεο   Αζπξάο Πξόεδξνο    1. Ηιίαο  Γαιαλάθεο εθηόο Κάζνπ  

2. Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο Μέινο          2. Μαξία Φξαγθνύιε αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθε  

3. Ισάλλεο Μνλδάλνο Μέινο 3. Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ εθηόο Κάζνπ 

4. Μελάο Ιεξνκόλαρνο Μέινο 4. Ισάλλεο Νηθνιάνπ 

5. Κσλζηαληίλνο Μελάο Μέινο  

6. Φσηεηλή Αξπαηδή Μέινο 

7. Δκκαλνπήι νθίιιαο Μέινο 

8. Δκκαλνπήι Μαλνύζνο Μέινο 

9. Δπαγγειία Γεκεηξίνπ Μέινο 

 

Η Γεκνηηθή ππάιιεινο Φηιηππίδε Φσηεηλή, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

 
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 8

ν
 ζέκα  εμέζεζε όηη ε εηαηξία 

«ΦΩΣΟΚΤΚΛΩΗ Α.Δ.» κε ηελ ππ΄ αξ. 029/15-10-12 επηζηνιή ηεο καο γλσξίδεη ηα εμήο: «Καηόπηλ ηεο 

ηζρύνο ηνπ Ν. 2939/01 θαη ηνπ Π.Γ. 117/04 θαζώο θαη ηνπ Ν. 3854/10 θαη Ν. 4042/12 πνπ αθνξνύλ ηελ 

ππνρξεσηηθή Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε Απνβιήησλ νξηζκέλσλ πξντόλησλ κεηαμύ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ηα 

είδε Ηιεθηξνληθνύ – Ηιεθηξηθνύ εμνπιηζκνύ, (Α.Η.Η.Δ.) εγθξίζεθε ην πιινγηθό ύζηεκα 

ΦΩΣΟΚΤΚΛΩΗ ΑΔ κε ηελ αξ. νηθ. 116764 (ΦΔΚ 317 β/20/2/2009) απόθαζε Τπνπξγνύ ΤΠΔΥΩΓΔ 

(λπλ ΤΠΔΚΑ), κε ζθνπό θαηαξρήλ ηελ Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε Λακπηήξσλ θαη Φσηηζηηθώλ, ζπλέρεηα δε, 

κε ηελ απόθαζε έγθξηζεο Αξηζκ. Πξση. νηθ. 623/12 ηνπ ΔΟΑΝ (Δζληθνύ Οξγαληζκνύ 

Αλαθύθισζεο), θαη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε κηθξνζπζθεπώλ θαη LED, θαη ε εκβέιεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη παλειιαδηθή.  Η 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 ΦΩΣΟΚΤΚΛΩΗ ΑΔ κε νξγαλσκέλν ηξόπν, δηαρεηξίδεηαη, ζπιιέγεη, θαη νδεγεί 

ζηελ αλαθύθισζε, ηα απόβιεηα από ιακπηήξεο, θσηηζηηθά, θαη LED, από όιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο 

Ηπεηξσηηθέο θαη Νεζησηηθέο. 

ε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πνπ νξίδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν, ζε εηδηθνύο θάδνπο ηνπ πζηήκαηνο, 

ηνπνζεηνύληαη από ηνπο ρξήζηεο νη θακέλνη Λακπηήξεο θαη ηα LED. 

ΑΔΑ: ΒΕΖΦΩΕΙ-ΙΩΖ



Καηά ηνλ ίδην ηξόπν θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία εληόο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ, 

ζε δηαθνξεηηθνύο, θαηάιιεινπο θάδνπο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπνζεηνύληαη ηα άρξεζηα Φσηηζηηθά. ηε 

ζπλέρεηα, κε νξγαλσκέλν ηξόπν, ζπιιέγνληαη από ηνπο θάδνπο απηνύο ηα απόβιεηα θαη κεηαθέξνληαη 

θαηάιιεια ζηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο κε επζύλε θαη κέξηκλα ηνπ πζηήκαηνο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ παξαπάλσ απνβιήησλ, όπσο ζπλνπηηθά αλαθέξακε, 

ππνβάινπκε ηελ παξαπάλσ ζύκβαζε ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Γήκν ζαο θαη δεηνύκε, λα ππνβιεζεί ελώπηνλ ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη εγθξηζεί αξκνδίσο ε ζπλεξγαζία καο ζηνθαίξην απηό ζέκα, δεδνκέλνπ όηη ηα 

παξαπάλσ απόβιεηα δελ πξέπεη λα θαηαιήμνπλ ζην πεξηβάιινλ θαη εηο βάξνο ηεο αλζξώπηλεο πγείαο». 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ εηζεγήζεθε ηελ έγθξηζε ζύλαςεο ζύκβαζεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ εηαηξία 

«ΦΩΣΟΚΤΚΛΩΗ Α.Δ.» γηα ηελ ελαιιαθηηθή Γηαρείξηζε Απνβιήησλ Δηδώλ Ηιεθηξηθνύ θαη 

Ηιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ θαη αλέγλσζε ην ππόδεηγκα ηεο ζύκβαζεο. 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Σελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ 

2. Σελ ππ΄αξ. 029/15-10-12 επηζηνιή ηεο ΦΩΣΟΚΤΚΛΩΗ Α.Δ.» 

3. Σν ζρέδην ηεο ζύκβαζεο ζπλεξγαζίαο 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Α) Δγθξίλεη ηελ ζύλαςε ύκβαζεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ Κάζνπ κε ην πιινγηθό ύζηεκα ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζε απνβιήησλ κε ηελ επσλπκία «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ – ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ – 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΓΩΝ – ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ – ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΤΛΙΚΟΤ 

– ΤΝΑΦΩΝ ΔΙΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «ΦΩΣΟΚΤΚΛΩΗ ΑΔ». 

Β) Δμνπζηνδνηείηαη ν Γήκαξρνο Κάζνπ γηα ηελ ππνγξαθή ύκβαζεο πλεξγαζίαο. 

 

Η απόθαζε πήξε α/α 59/2013 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

 

        Ο Πρόεδρος   Ο Ανηιδήμαρτος                  
Τπ: Ισάλλεο Μηρ. Αζπξάο          Τπ: Γεώξγηνο Δκκ. Κνπξηαληάθεο 

   

     Σα Μέλη 

Ισάλλεο Μνλδάλνο 

Μελάο Ιεξνκόλαρνο  

Κσλζηαληίλνο Μελάο  

Φσηεηλή Αξπαηδή  

Δκκαλνπήι νθίιιαο 

Δκκαλνπήι Μαλνύζνο 

Ισάλλεο Νηθνιάνπ  

Δπαγγειία Γεκεηξίνπ  

        

   Ακριβές Απόζπαζμα      

από ηο Βιβλίο Πρακηικών   
 

   Ο Ανηιδήμαρτος Κάζοσ Ζ Διδική Γραμμαηέας 

 

 

 

      Γεώξγηνο Δκκ. Κνπξηαληάθεο                                  Φσηεηλή Ι. Φηιηππίδε 

ΑΔΑ: ΒΕΖΦΩΕΙ-ΙΩΖ


