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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης του  Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων
Θεοδώρων  του  Δήμου  Λουτρακίου-Περαχώρας  –  Αγίων  Θεοδώρων
αριθμός 2 της 16 -2-2021.
 

ΑΠΟΦΑΣΗ -6-

ΘΕΜΑ 1ο 

Περί εγκατάστασης γωνίας ανακύκλωσης στους Αγίους             
Θεοδώρους .  
 
 Στους  Αγίους  Θεοδώρους  και  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του
Συμβουλίου  της  Κοινότητας  Αγ.Θεοδώρων,  του  Δήμου  Λουτρακίου-
Περαχώρας  –  Αγίων  Θεοδώρων  συνήλθε  σήμερα  την  16η του  μηνός
Φεβρουαρίου  έτους  2021  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  17:00  σε  τακτική  δια
περιφοράς συνεδρίαση,  σύμφωνα  με  την  από  11-03-2020  Πράξη  Νομοθετικού
Περιεχομένου  (κατεπείγοντα  μέτρα  κατά  του  κορωνοϊού), και  την   Εγκύκλιο  426/
13.11.2020,  κατόπιν της υπ' αριθμ: 1796/09-02-2021 πρόσκλησης του Προέδρου του
κ. Κωνσταντή - Σκουλικαρίτη Αριστείδη,  η οποία γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, σε όλους τους Συμβούλους .
Στην παρούσα συνεδρίαση δήλωσαν συμμετοχή - παρουσία οι  κάτωθι  Σύμβουλοι
της Κοινότητας:
    
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Παρόντες : 1) Αριστείδης Κωνσταντής-Σκουλικαρίτης ,2) Θεοδώρα   
                  Βλαστάρη- Δέδε, 3) Άγγελος Μποζίκης ,4) Έλενα Παπουτσή 
                  5) Ευάγγελος Μπινιάρης ,6) Σωτήριος Λημνιώτης,
                  7) Κωνσταντίνος Καρβέλης.
    
          
   Απόντες : ουδείς  
    
 Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  ,δεδομένου  ότι  επί
συνόλου  επτά  (7)  μελών  του  Συμβουλίου  της  Κοινότητας  Αγίων
Θεοδώρων δήλωσαν συμμετοχή  και τα επτά (7) μέλη ,επί του 1ου θέματος
της  ημερήσιας  διάταξης  ο  πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  στα  μέλη  του
συμβουλίου  πως  η  Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  με  το  από
26/01/2021 εισηγητικό έγγραφό της προτείνει την εγκατάσταση γωνιάς
ανακύκλωσης  στους  Αγίους  Θεοδώρους  και  συγκεκριμένα,  επί
αγροτεμαχίου  ιδιοκτησίας  του  Δήμου,  σε  εκτός  σχεδίου  τμήμα
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στον  ακάλυπτο  χώρο  της  εγκατάστασης  του  κλειστού
γυμναστηρίου  που αφενός πληροί τις προϋποθέσεις εγκατάστασης των
σχετικών διατάξεων του νόμου  και αφετέρου προκαλεί ελάχιστη οπτική,
ακουστική  και  αισθητική  όχληση  στη  συγκεκριμένη  θέση,  όπως  αυτή
αποτυπώνεται στη σχετική τεχνική περιγραφή. Που έχει ως εξής :
   Τα μικρά Πράσινα Σημεία Συλλογής  ανακυκλώσιμων  υλικών  (Γωνίες  Ανακύκλωσης)  που
πρόκειται να εγκατασταθούν  στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων  είναι  ειδικές
εγκαταστάσεις, με σαφές περίγραμμα έκτασης περίπου 30 τ.μ., οι οποίες θα φέρουν κατάλληλο
εξοπλισμό  προσωρινής  αποθήκευσης,  όπου  οι  πολίτες  θα  μπορούν  να  εναποθέτουν  χωριστά
συλλέγονται  ανακυκλώσιμα  αστικά  απόβλητα,  κατά  τα  προβλεπόμενα  στις  διατάξεις  τις  ΚΥΑ  -
18485/17 (ΦΕΚ Β'1412/17). Τα υλικά αυτά εν συνεχεία θα συλλέγονται από την αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου.

Η  Γωνιά  Ανακύκλωσης  αποτελεί  ένα  ενιαίο  σύστημα  πολλαπλών  κάδων  (12  περιέκτες) ,
αποτελούμενο  από  εξοπλισμό  προσωρινής  αποθήκευσης  διακριτών  ρευμάτων  ανακυκλώσιμων
υλικών. Φέρει κατάλληλο ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό με αισθητήρες για την
καταμέτρηση  των  συλλεγόμενων  υλικών,  την  παρακολούθηση  της  πληρότητας  του  εξοπλισμού
προσωρινής  αποθήκευσης,  της  παρακολούθησης  συμμετοχής  του  κοινού  και  της  μετάδοσης  των
πληροφοριών αυτών.
Τα υλικά που θα συλλέγονται στους περιέκτες θα εμπίπτουν στις κατηγορίες ΕΚΑ του Πίνακα 4 του 

Παραρτήματος Ι της αριθμ. Οικ. 18485 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1412/26-04-201) και  περιλαμβάνουν:

o Μέταλλα ( 20 01 40 / 15 01 04)
o Χαρτί (20 01 01 / 15 01 01)

o Πλαστικά (20 01 39 / 15 01 02)
o Γυάλινη Συσκευασία (15 01 07)

o Σύνθετη Συσκευασία (15 01 05)
o Βρώσιμα Έλαια & Λίπη (20 01 25)

o Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού μικρού μεγέθους (20 01
35* και 

Η  συλλογή  των  υλικών  στους  περιέκτες  θα  γίνεται  εντός  κατάλληλων  πλαστικών,

επαναχρησιμοποιούμενων,  υψηλής  αντοχής  σάκων,  κατάλληλης  χωρητικότητας, αναλόγως  της
χωρητικότητας των ανωτέρω περιεκτών. Θα παρέχει διακριτό αποθηκευτικό χώρο ανακυκλώσιμων
υλικών (αποθήκη) τουλάχιστον 3 τ.μ..

Θα δίνει πρόσβαση και θα είναι πλήρως λειτουργική για ΑΜΕΑ.

Ο οικίσκος θα διαθέτει την απαιτούμενη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, τα απαιτούμενα φωτιστικά
σώματα,  εσωτερικά  και  εξωτερικά,  και  βασικά  συστήματα  ασφάλειας  (σύστημα  συναγερμού  –
κάμερα ελέγχου, σύστημα πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης).

Θα διαθέτει αισθητήρες πλήρωσης κάδων και καταμέτρησης απορριπτόμενων υλικών και σύστημα
τηλεμετάδοσης μέσω Wi-Fi, GSM/GPRS, καθώς και τη δυνατότητα (με κατάλληλο εξοπλισμό που θα
φέρει) για την αναγνώριση χρήστη μέσω κατάλληλου αναγνωριστικού, όπως QR-code. 

Η  εξωτερική  διαμόρφωση  του  οικίσκου  θα  είναι  υψηλής  αισθητικής,  με  υλικά  που  θα
ενσωματώνουν τον οικίσκο στο φυσικό περιβάλλον.  

Ο οικίσκος θα φέρει την επιγραφή «Γωνιά Ανακύκλωσης Δήμου…» τουλάχιστον στις 2 όψεις του. Οι
εξωτερικές  πλευρές  του  θα  φέρουν  ειδική  επίστρωση  ή  επένδυση  (ταπετσαρία,  αυτοκόλλητα
ψηφιακής εκτύπωσης, στένσιλ κτλ.), κατάλληλης αντοχής (στην ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία κ.λπ.),
για  εξωτερικούς  χώρους, με  πληροφορίες  –μεταξύ  άλλων-  για  τον  τρόπο  χρήσης  της  γωνιάς
ανακύκλωσης, καθώς και με  μηνύματα ευαισθητοποίησης των πολιτών.
Θα τοποθετηθούν δε στις εγκεκριμένες θέσεις αφού προηγηθεί ασφαλτόστρωση επί της εισόδου και 
5 μέτρων περιμετρικά του οικίσκου.  
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγήθηκε τα ανωτέρω λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Την   υπ.  αριθ.  4460/25-05-2020  Πρόσκληση  της  ΕΙΔΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  του
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ"  με  κωδικό  14.6i.26.5.1.2  και  τίτλο:  «Δημιουργία  Πράσινων  Σημείων  και
δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

2. Την  υπ.αρ.  473/2020  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  την  υποβολή  πρότασης
ένταξης στην προαναφερόμενη Πρόσκληση και τον ορισμό υπολόγου Διαχειριστή 



3. Τις Παρ.3 και 4γ του άρθρου 21  του Ν.4447/2016 για τις προϋποθέσεις εγκατάστασης των
Γωνιών Ανακύκλωσης (Μικρά Πράσινα Σημεία)

4. Την  τεχνική  περιγραφή  που  περιλαμβάνει  το  τοπογραφικό  διάγραμμα   της  θέσης,  των
ορίων, της διάταξης του εξοπλισμού, καθώς και το απαραίτητο υλικό επίστρωσης του χώρου

5. Το Άρθρο 84 του  Ν. 4555-2018 – Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας  άνω των τριακοσίων (300)
κατοίκων - Αντικατάσταση του άρθρου 83 του ν. 3852/2010΄, 
όπως αυτά επισυνάπτονται,

Το Συμβούλιο της Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και όλα
τα συνημμένα του φακέλου και μετά από διαλογική συζήτηση γνωμοδοτεί
:

Από την ψηφοφορία  δήλωσε  αποχή ο κ. Λημνιώτης  Σωτήριος 

                                     
                                       Κατά πλειοψηφία

                    ( Μειοψήφησε η σύμβουλος κ. Ελένη Παπουτσή )  
 
 Γνωμοδοτεί  θετικά  περί  της  εγκατάστασης  γωνίας  ανακύκλωσης
στους  Αγίους  Θεοδώρους  επί  αγροτεμαχίου  ιδιοκτησίας  του
Δήμου,  σε  εκτός  σχεδίου  τμήμα  στον  ακάλυπτο  χώρο  της
εγκατάστασης  του  κλειστού  γυμναστηρίου ,  που αφενός πληροί τις
προϋποθέσεις  εγκατάστασης  των  σχετικών  διατάξεων  του  νόμου   και
αφετέρου  προκαλεί  ελάχιστη  οπτική,  ακουστική  και  αισθητική  όχληση
στη συγκεκριμένη θέση, όπως αυτή αποτυπώνεται στη σχετική τεχνική
περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
                 
                                        
  Για αυτό το θέμα συντάχθηκε αυτή η απόφαση που πήρε αύξ. Αριθμό
2/6/16-2-2021 και  υπογράφεται  από  τα  Μέλη  που  ήσαν  παρόντα  στη
Συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα Μέλη

                                         Ακριβές Απόσπασμα
                                    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
                                         της  Κοινότητας

                           ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ - ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ
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