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                                          Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

                              
Από το πρακτικό της 31-03-2017 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Ροδοπόλεως. 

Στη Ροδόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Μαρτίου 

του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ. το Συμβούλιο της 

Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, 

ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 18/27-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Δημοτικής Ενότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής 

Ενότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 88 του 

Ν* 3852/2010, για συζήτηση & γνωμοδότηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης : 

 
    ΘΕΜΑ  1ο : Ενημέρωση για την πανελλαδική εθελοντική περιβαλλοντική εκστρατεία “Let΄s   

do it  Greece”.    

    ΘΕΜΑ 2ο :Πρόταση για κατασκευή πέτρινων παγκακίων στην κεντρική πλατεία Ροδόπολης.    

 ΘΕΜΑ 3ο :  Εξωραϊσμός κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ροδόπολης. 

 ΘΕΜΑ 4ο :  Πρόταση για προμήθεια κάδων κομποστοποίησης.    
     

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης είπε ότι σε σύνολο πέντε [5] μελών ήταν από τους κ.κ. 

Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας  : 

 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1] Κόκκαλης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)          

2] Σεϊντής Δ. Παναγιώτης              1] Ζορμπάς Ευάγγ. Απόστολος   

3]Πολύζου Δήμητρα     2] Κλεφτάκης Βασίλειος. 

    Αν και κλήθηκαν νόμιμα,  

    δεν παρέστησαν.  

  

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η κα Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, Δημοτική 

Σύμβουλος Δ-Διονύσου. 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου Τσινικάλη Ελένη. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4
o
 θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης είπε στο 

Συμβούλιο ότι θα ήταν ωφέλιμο όπως γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να 

προχωρήσουμε στην προμήθεια κάδων κυρίως οικιακής κομποστοποίησης στην περιοχή μας 



η οποία μόνο οφέλη μπορεί να έχει και την οποία μπορεί να εφαρμόσει ο καθένας 

συμβάλλοντας στη λύση του μεγάλου προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων.  

Οικιακή είναι η κομποστοποίηση, η οποία λαμβάνει χώρα με τη χρήση ειδικών 

κάδων εντός των σπιτιών και με τη συμμετοχή των Δημοτών. Σχεδόν τα μισά απορρίμματα 

που πετάμε στο σπίτι μας είναι αποφάγια, δηλαδή οργανικής προέλευσης. Φυσικά, από τη 

στιγμή που θα τα πετάξουμε καταλήγουν στις χωματερές, επιβαρύνοντας το περιβάλλον. Κι 

όμως, θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τα αποφάγια αυτά, μειώνοντας το φόρτο των 

χωματερών και αποκτώντας ένα πρώτης τάξης λίπασμα για τον κήπο και τις γλάστρες μας. 

  Η οικιακή κομποστοποίηση είναι μία εντελώς φυσική διαδικασία κατά την οποία μία 

πληθώρα οργανικών αποβλήτων διαμέσου μίας βιολογικής, αερόβιας, θερμόφιλης και 

ελεγχόμενης διεργασίας μερικής αποσύνθεσης, μας οδηγεί στην παραγωγή κομπόστ.  

Μερικά από τα οφέλη που έχει η χρήση της οικιακής κομποστοποίησης είναι : 

α) Μειώνονται οι συνολικές ποσότητες αποβλήτων που στέλνει ο κάθε Δήμος στο 

ΧΥΤΑ. 

β) Μειώνονται τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων οχημάτων που ασχολούνται 

με την περισυλλογή των απορριμμάτων και συνεπώς μειώνονται οι εκπομπές 

καυσαερίων.Μειώνεται το κόστος διάθεσης των απορριμμάτων. Η κομποστοποίηση είναι 

φθηνότερη και ευκολότερη από το να πακετάρουμε τα σκουπίδια και να τα οδηγούμε στους 

Χ.Υ.Τ.Α. 

γ) Περιορίζουμε τη ρύπανση του εδάφους, των υπόγειων υδάτων και της 

ατμόσφαιρας. 

δ) Προστατεύουμε τον πλανήτη από το φαινόμενο του θερμοκηπίου διότι δεν 

παράγει επικίνδυνα – τοξικά αέρια ή καρκινογόνες ουσίες, όπως άλλες τεχνολογίες. 

        ε) Με την διαλογή στην πηγή (ΔσΠ) των οργανικών υλικών πριν την κομποστοποίηση 

διευκολύνεται και ενθαρρύνεται η εφαρμογή των συστημάτων Πληρώνω Όσο Πετάω 

(ΠΟΠ) για δικαιότερη χρέωση των δημοτικών τελών με βάση το βάρος των απορριμμάτων. 

Επίσης ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των κάδων είναι ότι ο κάδος 

κομποστοποίησης δε γεμίζει καθόλου εύκολα, θα μπορούσε μάλιστα να καλύψει τις 

ανάγκες δύο και τριών νοικοκυριών.  

Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε η οικιακή κομποστοποίηση είναι μία απολύτως 

ασφαλή μέθοδος και πολύ εύκολα μπορεί να την κάνει πράξη ο καθένας μας αρκεί να είναι 

ενημερωμένος κατάλληλα κάτι το οποίο μπορεί να γίνει εύκολα. 

Με την οικιακή κομποστοποίηση παίρνουμε όλοι μέρος στη λύση του προβλήματος 

της διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω, ο Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο όπως 

γνωμοδοτήσει σχετικά με την προμήθεια των κάδων. 

             Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης, μετά από διαλογική συζήτηση, 

αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, 

 

                                 Ε ι σ η γ ε ί τ α ι  Ο μ ό φ ω ν α 
     

             Σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου για την προμήθεια κάδων 

κομποστοποίησης. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 3/2017 

   

 

 

 

 

 



Ο Πρόεδρος της Δημ. Ενότητας                           Τα  Μέλη 

   Ροδόπολης 

                 1.  ΣΕΙΝΤΗΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                           2.  ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

  

                                                            

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ροδόπολη  31  - 03  - 2017 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Ενότητας 

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                         

 

 

 


