
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 02/14-01-2021 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (14) δέκα τέσσερις του 

μηνός Ιανουαρίου του χρόνου 2021 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12/11-01-2021 πρόσκληση της 

Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και τηρώντας πάντα όλα τα 

μέτρα προστασίας (ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 55/Α/1-3-2020 –

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-

19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης Άρθρο 10- Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία 

Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 παρ. 1).  

.                 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη                                
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 
Ζήκα Ζαχαρούλα 
 

Μήτρου Αικατερίνη  
Μίτιντζης Τρύφων 
 

 

             Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

  

Αριθμός Θέματος:  09 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  11  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 9ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, έχουν τεθεί 

συγκεκριμένοι στόχοι ανακύκλωσης, και  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακύκλωση στη χώρα μας 

βρίσκεται σε μη ικανοποιητικά επίπεδα, είναι σαφές ότι απαιτούνται να ληφθούν άμεσες δράσεις 

προώθησης της ανακύκλωσης στη χώρα μας. Επομένως για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων 

ανακύκλωσης, η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ προτείνει την άμεση εφαρμογή «οικονομικών 

εργαλείων» ώστε να ενισχυθεί το κίνητρο συμμετοχής των πολιτών-επισκεπτών στη διαδικασία 

της ανακύκλωσης αφ ετέρου,  κατά δεύτερον να μειώσουμε τα απορρίμματα μας στα 

υποκαταστήματα μας  και τέλος προσδοκώντας κάποιο οικονομικό όφελος. Στο πλαίσιο αυτό και 

αξιοποιώντας τις υφιστάμενες καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ θέλει 
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να  προέβη σε αυτή τη  σημαντική κίνηση ως προς το περιβάλλον αλλά στην ενίσχυση προσφοράς 

ως προς την τοπική κοινωνία μέσω της ανταποδοτικής ανακύκλωσης συσκευασιών, αλλά και 

επειδή θεωρούμε υποχρέωσή μας την στήριξη κάθε προσπάθειας ανακύκλωσης. Για αυτούς τους 

λόγους προτείνουμε να  υποβάλλουμε ηλεκτρονικά αίτηση σε εταιρεία Ανακύκλωσης, και να 

ζητήσουμε  να μας παραχωρηθούν 3 συγκροτήματα ανακύκλωσης για το δημοτικό πάρκινγκ της 

Ουρανούπολης  το δημοτικό κάμπινγκ στην Ιερισσό και το κεντρικό. Τα μηχανήματα 

ανακύκλωσης θα τοποθετηθούν στους χώρους ακινήτων που εκμεταλλεύεται η επιχείρηση, οι 

οποίοι  είναι μεγάλοι και μπορούν να έχουν πρόσβαση μεγάλος αριθμός ατόμων που τα  

επισκέπτονται.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ  μετά από διαλογική συζήτηση σχετική 

Θέμα 

 

                                                           Αποφασίζει  ομόφωνα 

 
Να υποβάλλουμε αίτηση σε εταιρεία Ανακύκλωσης, και να ζητήσουμε  να  μας παραχωρηθούν 3 

μηχανήματα ανακύκλωσης, τα οποία  θα τοποθετηθούν στο δημοτικό πάρκινγκ της Ουρανούπολης  

στο δημοτικό κάμπινγκ της Ιερισσού και στο κεντρικό. 

Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό 2021.  

   
 
                                        Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2021 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 14-01-2021 

 
Η Πρόεδρος 

 
 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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