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Πρακτικά Έκτακτης Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

31/15 

 

 

Ημερομηνία: 15 Οκτωβρίου 2015 

 

Ώρα έναρξης:  17:45΄ 

 

Ώρα Λήξης: 19:00΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Ανδρέας Οικονόμου       Αντιδήμαρχος  

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιώργος Νικολέττος       Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μαυρουδής Μαυρουδής    Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου   

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από μέρος της συνεδρίασης)  

κ. Ανδρέας Κίττος         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από μέρος της συνεδρίασης)  

 

Παρακαθήμενος:  
 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Αν. Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα εννέα μέλη και ότι 

πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 

παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων 

των κ. Τ. Τσόκκου και Α. Κίττου που απουσίαζαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

1. Green Dot / Ανακύκλωση. Αρ. Φακ.: 5.9.61 

 

 O κ. Δήμαρχος, σε συνέχεια του θέματος 1.1 της συνεδρίασης 30/15 ημερομηνίας 

8/10/15, ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για το πρόβλημα που προέκυψε με την 

απόφαση της Green Dot να αποσύρει τους καλάθους ανακύκλωσης και επεξήγησε 

τους λόγους για τους οποίους είχε δώσει οδηγίες να μη πληρώνονται τα τιμολόγιά της.  

 

Ο κ. Α. Κίττος και Τ. Τσόκκου προσήλθαν στη συνεδρίαση και ενημερώθηκαν για 

όλα όσα ανέφερε πιο πάνω ο κ. Δήμαρχος. 

 

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε 

κατά πλειοψηφία να αναλάβει ο Δήμος την περισυλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών 

και προς το σκοπό αυτό να προκηρυχθεί προσφορά για προμήθεια 25 σκυβαλοδοχείων 

μπλε χρώματος και 25 σκυβαλοδοχεία καφέ χρώματος και να περιληφθεί πρόνοια για 
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άμεση παράδοση λόγω του επείγοντος του θέματος. Όλες οι ενέργειες να γίνουν 

άμεσα χωρίς να απαιτείται η έγκριση των πρακτικών πρώτα.  

 

Σ’ αυτά τα πλαίσια εξετάστηκε και η πρόταση της εταιρείας Germantec W & D Ltd 

να παραλαμβάνει τα ανακυκλώσιμα υλικά με τιμή για το χαρτί 45% επί του ύψους 

της τιμής LME και €50/τόνο για σύμμεικτα πλαστικά.  

 

Διαφώνησε ο κ. Γ. Νικολέττος ο οποίος απευθυνόμενος στον κ. Δήμαρχο είπε:  

 

«Για άλλη μια φορά τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν 

είχε απόφαση για τις ενέργειες σας να μην πληρώνεται η  Green Dot εδώ και τριάμιση 

χρόνια. Εκτός αν ήταν πρόθεση σας να φύγει η Green Dot.  

 

Αν θέλατε αυτήν την εξέλιξη θα έπρεπε να είχατε και εναλλακτική επιλογή έτοιμη 

και όχι να τρέχουμε τώρα να βρούμε λύσεις.  

 

Τώρα αν δεν βρούμε άμεσα λύση θα πληρώνουμε πολλαπλάσια  για τη μεταφορά 

στην Κόσιη των ανακυκλώσιμων υλικών.  

 

Μετά την αποχώρηση της Green Dot και τη δημοσιοποίηση του θέματος η υπηρεσία 

έχει βρει σήμερα εναλλακτική επιλογή για μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών 

στο Γέρι. 

 

Δεν διαφωνώ με την εξέταση της εναλλακτικής επιλογής. Πρέπει όμως να προηγηθεί 

μελέτη για το κόστος οχημάτων, κάδων συλλογής, μισθών προσωπικού, καυσίμων 

για να το συγκρίνουμε με το κόστος που πληρώναμε στην Green Dot.  Η 

συγκεκριμένη εταιρεία παραλαμβάνει μόνο πλαστικό και χαρτί. Με το γυαλί που έχει 

και το μεγαλύτερο βάρος τι γίνεται; Σημειώστε πως το γυαλί η Green Dot το 

παραλάμβανε δωρεάν». 

 

Ο κ. Δήμαρχος ανταπάντησε λέγοντας ότι η GREEN DOT έχει παραβιάσει την άδεια 

που κατέχει και η πράξη της δεν συνάδει με τον σκοπό που δημιουργήθηκε. Ανέφερε 

επίσης ότι η συμφωνία του Δήμου με την GREEN DOT έχει παραβιαστεί σε αρκετά 

σημεία από την ίδια και το θέμα θα εξετασθεί από νομικούς. Δυστυχώς, πρόσθεσε ο 

κ. Γ. Νικολέττος δεν μπήκε στον κόπο να ενδιαφερθεί να μάθει τα σημεία που 

στηρίζεται ο Δήμος για τη μη πληρωμή των τιμολογίων της GREEN DOT και 

αφειδώλευτα ασκεί κριτική με βάσει τα πρόσκαιρα γεγονότα και όχι με βάσει το 

μέλλον. Γνωρίζει πολύ καλά ότι με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

και την απόκτηση από το Δήμο εξοπλισμού αξίας €4,6 εκατομμυρίων θα επιλυθούν 

όλα τα προβλήματα σε σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


