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∆ Η Μ Ο Σ  Μ Ε Γ Α Ρ Ε Ω Ν  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
         ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 Εκ  του υπ’ αριθ. 7/29-6-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Σ/λίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων. 
 

 
 

Αριθ. Αποφ.:  33/2018 

Πρόταση για έναρξη προγράµµατος ανακύκλωσης 
µεταχειρισµένων ελαστικών από τον στόλο 

οχηµάτων του ∆ήµου µας και σύναψη συνεργασίας 
µε το συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης 

µεταχειρισµένων ελαστικών "ECOELASTIKA Α.Ε." .. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 29 Ιουνίου 2018 
ηµέρα Παρασκευή & ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Σ/λιο 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 11821/25-6-2018 
εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μουσταΐρα Ηλία, που επιδόθηκε 
σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 79, και 83 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 11 Σ/λων 
ευρέθησαν παρόντες 7 ήτοι: 
 

Παρόντες Σ/λοι 
1. Μουσταϊρας Ηλίας,  Πρόεδρος 
2. Αντωνίου Αναστασία  
3. Χαλόφτης Παναγιώτης 
4. Τοπάλη ∆ήµητρα 
5. Αιγινίτης Σπυρίδων 
6. Μακρυγιάννης Κων/νος 
7. Τσουρουφλή ∆έσποινα 

Απόντες Σύµβουλοι 
 
    Στρατιώτης ∆ηµήτριος 

Βόρδος ∆ηµήτρης 
     ∆ήµου Βενετία 
     Φυλακτός ∆ηµήτριος 

 

  
Ο κ. Πρόεδρος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

……………………………………………………………………………………….. 
Ακολούθως  ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 2ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 

του εν περιλήψει αντικειµένου και εκθέτει υπ’ όψη των µελών του Συµβουλίου της  
∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων τα εξής:  
 

«Η τελική διάθεση των µεταχειρισµένων ελαστικών αποτελεί ιδιαίτερο 
πρόβληµα σήµερα καθώς οι ανάγκες και ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει σαν 
αποτέλεσµα να προκύπτει µεγάλος όγκος µεταχειρισµένων ελαστικών, ο οποίος 
συνεχώς αυξάνεται. Τα ελαστικά δεν αποσυντίθεται εύκολα, µε αποτέλεσµα η 
ανεξέλεγκτη διάθεση τους στο περιβάλλον να αποτελεί τεράστιο οικολογικό 
πρόβληµα. 

Η υγειονοµική ταφή τους σε εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ δεν ενδείκνυται καθώς 
καταλαµβάνουν µεγάλο ωφέλιµο όγκο µειώνοντας έτσι τον µέσο χρόνο ζωής τους 
και σύµφωνα µε την οδηγία της Ε.Ε (31/99) έχει ήδη απαγορευτεί. Ταυτόχρονα, η 
ανεξέλεγκτη καύση τους οδηγεί στην απελευθέρωση ουσιών επικινδύνων για την 
δηµόσια υγεία. 
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Η «ECOELASTIKA Α.Ε.», έχοντας την επίβλεψη της διαχείρισης των 
µεταχειρισµένων ελαστικών στην χώρα, συµβάλλει στην αξιοποίηση τους µε βασικό 
κριτήριο το περιβαλλοντικό όφελος. Οι κυριότερες µέθοδοι εναλλακτικής 
διαχείρισης µεταχειρισµένων ελαστικών είναι η παραγωγή τρίµµατος µέσω 
µηχανικής κοκκοποίησης για ανακύκλωση, η ενεργειακή ή θερµική αξιοποίηση 
µέσω συναποτέφρωσης σε τσιµεντοβιοµηχανίες ή χαλυβουργίες και η 
επαναχρησιµοποίηση (αναγόµωση, εµπόριο µεταχειρισµένων). 
 
Τα απόβλητα µεταχειρισµένων ελαστικών οχηµάτων δεν έχουν εµπορική αξία. 
Αντίθετα έχουν «αρνητική» αξία, γεγονός που σηµαίνει ότι το σύνολο των εργασιών 
συλλογής, µεταφοράς και τελικής αξιοποίησης θα πρέπει να χρηµατοδοτείται. Αυτό 
το ρόλο έχει αναλάβει η Ecoelastika, η οποία δεν έχει κερδοσκοπικό 
χαρακτήρα καθότι δεν µοιράζει κέρδη στους µετόχους της. Κύριο µέληµά της είναι η 
προστασία του περιβάλλοντος και η πιστή τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας που 
διέπει την διαχείριση των στερεών αποβλήτων και δη της εναλλακτικής διαχείρισης 
µεταχειρισµένων ελαστικών, όντας εγκεκριµένο από το ΥΠΕΝ, Εθνικό συλλογικό 
σύστηµα.  

Ως Τοπικό Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας των Μεγάρων έχουµε αποδείξει 
στη πράξη στο τοµέα της ανακύκλωσης και εν γένει της εναλλακτικής διαχείρισης 
αποβλήτων, ότι µε την σύγχρονη αντίληψη της αειφόρου ανάπτυξης προσπαθούµε 
να δώσουµε διέξοδο στα περιβαλλοντικά προβλήµατα, µέσα από τεχνολογικές και 
επιστηµονικές λύσεις. 

Η περιβαλλοντική ηθική, όχι µόνο ως έννοια αλλά και ως πράξη, παίζει κυρίαρχο 
ρόλο στην πολιτική µας. Πιστεύουµε ότι ο άνθρωπος έχει υποχρέωση απέναντι στο 
φυσικό περιβάλλον στο οποίο οφείλει να αποδώσει και την ανάλογη αξία. Τα οφέλη 
µέσα από αυτήν την κίνησή µας είναι πολλαπλά: προστατεύουµε το περιβάλλον και 
αναβαθµίζουµε την ποιότητα ζωής, εξοικονοµούµε πρώτες ύλες και ενέργεια, 
µειώνουµε τον όγκο των απορριµµάτων που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ, άρα 
εξοικονοµούµε οικονοµικούς πόρους για το ∆ήµο, συµβάλλουµε στη δηµιουργία 
νέων θέσεων εργασίας. 

Το εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης παλαιών ελαστικών 
οχηµάτων αποτελεί, ουσιαστικά, υποδοµή για την πλήρη διαχείριση των ελαστικών 
και την έναρξη προγράµµατος ανακύκλωσης αυτών από τον στόλο οχηµάτων του 
∆ήµου µας. Τα ελαστικά θα συλλέγονται και θα µεταφέρονται από 
εξουσιοδοτηµένους συλλέκτες – µεταφορείς του φορέα της ecoelastika και θα 
οδηγούνται για αξιοποίηση στους τελικούς αποδέκτες οι οποίοι είναι 
αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις τελικής αξιοποίησης µεταχειρισµένων ελαστικών. 

Ενάντια στο αρνητικό κλίµα της κρίσης και ως ο ∆ήµος που αντιµετωπίζει 
αποτελεσµατικά την κρίση, αποδεικνύουµε ότι η ανάπτυξη έρχεται µέσα από ιδέες 
αλλά και πρακτικές, όραµα αλλά και δέσµευση». 
 
      Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω και συζήτησε και αντάλλαξε 
απόψεις. 

        Αφού είδε και τις ∆/ξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 

            Α) Προτείνει την έναρξη προγράµµατος ανακύκλωσης µεταχειρισµένων 
ελαστικών από τον στόλο οχηµάτων του ∆ήµου µας και σύναψη συνεργασίας 
µε το εγκεκριµένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Συλλογικό 
Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης µεταχειρισµένων ελαστικών 
"ECOELASTIKA Α.Ε." , σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο ιστορικό της 
παρούσης. 
                   
           Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθ. 33/2018. 
……………………………………………………………………………….………….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Μουσταΐρας Ηλίας 
 

 

                Οι Σύµβουλοι 
 

1. Αντωνίου Αναστασία  
2. Χαλόφτης Παναγιώτης 
3. Τοπάλη ∆ήµητρα 
4. Αιγινίτης Σπυρίδων 
5. Μακρυγιάννης Κων/νος 
6. Τσουρουφλή ∆έσποινα 

 
                                              ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο Πρόεδρος του Σ/λίου  
∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων. 

 
 
 

Ηλίας Γ. Μουσταΐρας  


