
∆ΗΜΟΣ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                    Αριθµ. Απόφ. 74  / 2021 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 18ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεµαΐδα   σήµερα   23-7-2021     ηµέρα  Παρασκευή    και  ώρα  3 µ.µ.   το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο   συνήλθε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( σχετική η υπ’ αριθ. 18318/13-3-2020   
εγκύκ ΥΠ ΕΣ)   ύστερα  από    την  υπ ’αριθ. 15362/19-7-2021  πρόσκληση  του προέδρου που 
επιδόθηκε νόµιµα  στον καθένα από τους συµβούλους χωριστά επίσης και στον κ. ∆ήµαρχο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 στην οποία πρόσκληση περιεχόταν 
τα παρακάτω θέµατα: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  Αποφασίσθηκε η εκποίηση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) και µεταχειρισµένων 
συσσωρευτών/ µηχανηµάτων έργου. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

             
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
  Ο ∆ήµαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών    
………………………………………………………………………………………………………………. 
. Ο Πρόεδρος της  Κοινότητας  Πτολεµαΐδας   παρευρέθηκε  στην Συνεδρίαση. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Χαρακτσής Ιωάννης 1. Τερζοπούλου Αθηνά 

2. Ορφανίδης ∆ηµήτρης 2. Σίσσιος Μιχάλης  

3. Καϊδου Άννα 3. Μίχος Κωνσταντίνος 

4. Καρακασίδης ∆ηµήτρης 4. Τ αϊρίδης Χρύσανθος 

5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 5. ∆ίκας Ιωάννης 

6. Κεσκερίδης Χρήστος 6. Τσάγια Ειρήνη 

7. Αντωνιάδου Μαρία 7. Τραχανάς ∆ηµήτρης 

8. Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 8. Κωτσίδης Στεφανος 

9. Κάλφας Παναγιώτης 9. Μωυσιάδης Στυλιανός 
10. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 10. Τουρτούρης Αθανάσιος 

11. Αντωνιάδης Κυριάκος 11. Παπαχρήστου Αναστάσιος 

12. Πράπα Αναστασία 12. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

13. Φουρκιώτης Νικόλαος  

14. Μπίγγας Στέφανος   

15. Κοκκινίδης Ευστάθιος  

16. Μαυρίδου Μάρθα   

17. Σολαχίδου Βασιλική  

18. Καραβασίλης Ιωάννης  

19. Σπόντης ∆ηµήτριος  

20. Σεβαστού  Ζαφειρούλα  

21. Χόλµπα Αντωνία  

ΑΔΑ: ΨΡ1ΞΩΡ6-6ΘΓ



Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβίβασε  µε email σε όλους τους ∆Σ την υπ’ αριθ. 12990/22-6-
2021 εισήγηση  του τµήµατος συντήρησης και διαχείρισης οχηµάτων της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
, καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µας  που αφορά τη λήψη απόφασης για 
εκποίηση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και µεταχειρισµένων συσσωρευτών οχηµάτων / 
µηχανηµάτων και συγκεκριµένα έχοντας υπόψη :  
: α)  τον Νόµο 2939/2001 (ΦΕΚ 179  
    β) Το υπ΄άριθ. Φ.Ε.Κ. 64 / 02-03-2004 τ. Α΄. 
     γ) Την Υπουργική απόφαση µε αρ. Η.Π. 13588/2006 (Β΄383) 
      δ) Τις ΚΥΑ υπ΄αριθ. 46537/2013 & 52891/2013/ 30-09-2013 (Β΄ 383)  
    ε) Τα υπ΄αριθ. 62243/5450 27-10-2015 & 14462/1208 02-03-2016 έγγραφα του Υπουργείου  
         Υποδοµών   Μεταφορών και ∆ικτύων.    
Σύµφωνα µε την ανωτέρω σχετική νοµοθεσία, η Ανακύκλωση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων 
(ΑΛΕ) και µεταχειρισµένων συσσωρευτών είναι θεσµική υποχρέωση για τη χώρα µας. Το 
Τµήµα Συντήρησης και ∆ιαχείρισης Οχηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας, συλλέγει και αποθηκεύει 
όλα τα λιπαντικά έλαια και τους µεταχειρισµένους συσσωρευτές που προκύπτουν από τα 
οχήµατα και τα µηχανήµατα έργου που διατηρεί στον στόλο του ο ∆ήµος.   
Προκειµένου ο ∆ήµος Εορδαίας  να ενταχθεί στο πρόγραµµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης για τη 
συλλογή αποβλήτων µεταχειρισµένων συσσωρευτών και αποβλήτων ελαίων που κατέχει, 
απαιτείται η διενέργεια δηµοπρασίας για τη σύναψη σύµβασης µε νόµιµους συλλέκτες για την 
µεταφορά τους σε Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, µε σκοπό τη σωστή διαχείρισή τους και 
την προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρώπων από επικίνδυνα απόβλητα. Ο συλλέκτης 
ή οι συλλέκτες µε τον οποίο/ους θα συναφθεί η σύµβαση, θα έχει υποχρεωτικά άδεια συλλογής 
και µεταφοράς των παραπάνω αποβλήτων από το ΥΠΑΠΕΝ ή την Περιφέρεια, Σύµβαση 
Συνεργασίας σε ισχύ µε ένα από τα εγκεκριµένα συστήµατα Εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕ∆) 
και παραλαµβάνοντας τα παραπάνω απόβλητα θα χορηγεί Έντυπο Αναγνώρισης Επικίνδυνων 
Αποβλήτων στο ∆ήµο για την καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. 
Επιπλέον, λόγω της εµπορικής αξίας των υλικών που θα προκύψουν από την επεξεργασία, θα 
υπάρξει και οικονοµικό αντάλλαγµα για το ∆ήµο. Η τιµή της πρώτης εκκίνησης για τη 
δηµοπρασία θα προκύψει µετά από έκθεση αρµόδιας Επιτροπής εκτίµησης κινητών και 
ακινήτων πραγµάτων. 
Παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει για τη διενέργεια φανερής, 
πλειοδοτικής, προφορικής δηµοπρασίας για την εκποίηση µεταχειρισµένων συσσωρευτών 
οχηµάτων/µηχανηµάτων έργου και λιπαντικών ελαίων σύµφωνα µε τα παραπάνω 
 
Η εκποίηση του κινητού θα γίνει µε δηµοπρασία σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το Π∆ 270/81. 
(άρθρο 201 ∆ΚΚ) 

Επίσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 199 παρ.2, 186 παρ.5 ∆ΚΚ και το άρθρο 7 του Π∆270/81, η 

δηµοπρασία εκποίησης κινητών από ∆ήµους ενεργείται µετά από προηγουµένη εκτίµηση του 

εκποιουµένου από  την αρµόδια επιτροπή  

   Παρακαλούµε για την δική σας απόφαση. 

                                              Αριθµ. απόφ. 74/2021 

 

Το ∆Σ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω 

 

ΑΔΑ: ΨΡ1ΞΩΡ6-6ΘΓ



                                                    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

1. Την εκποίηση Αποβλήτων λιπαντικών Ελαίων και µεταχειρισµένων συσσωρευτών 

οχηµάτων µηχανηµάτων του ∆ήµου µας  σύµφωνα µε το Π∆ 270-81  και τα άρθρα 186 

παρ. 5 και 199 παρ. 2 του ∆ΚΚ 

2. Η εκποίηση θα διενεργηθεί µε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία, της οποίας τους όρους 

θα καθορίσει η οικονοµική επιτροπή. 

3. Θα συνταχθεί έκθεση από την Επιτροπή Εκτίµησης του ∆ήµου µας , σχετική µε τις 

ποσότητες και τα χαρακτηριστικά των προς διάθεση και τον καθορισµό του ελάχιστου 

ορίου της πρώτης προσφοράς ανά υλικό.  

 
Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθµ.74  /2021 

……………………………………………………………………………………………… 
                      Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

     Ο ∆ήµαρχος    Τα   Μέλη 
    Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος  
∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Χαρακτσής. 
 
           
 
 
 
     

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Μπίγγας Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος 
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης ∆ηµήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Χόλµπα Αντωνία 
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