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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 3οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
                                                                      Α.Α (7/22) 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 7/2022 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
  ΘΔΜΑ : Έγκριζη πρακηικού επιηροπής για ηην ακαηαλληλόηηηα κάδων απορ/ηων-
ανακύκλωζης και σλικών ύδρεσζης προς εκποίηζη 
 
ήκεξα ηελ 31ε Ηαλνπαξίνπ 2022 εκέξα Γεπηέξα  θαη από ώξα 19:30 έσο 23:30 ζπλήιζε ζε 
ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-
Μεζάλσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67,παξ.5 ηνπ Ν. 3852/2010,όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.4635/19,αξζ..184,παξ.1,ζύκθσλα κε ηελ 18318/13-3-20 εγθύθιην ηνπ 
ΤΠ.Δ. ζρεηηθά κε  «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 
εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ»,  θαη 
θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ.333/27-1-22 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..,  πνπ 
επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. 
(Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 
21 κειώλ έιαβαλ κέξνο 19, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόνηες      

 
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Μάγεηξα- 
Πάιιε Αλαζηαζία,5.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 6.)) Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,7.)  νύριαο 
σηήξηνο,8.)Λαδάξνπ Κσλ/λνο,9.) Θενδσξνπνύινπ νθία,10.) Παληειήο Βαζίιεηνο,11.) 
Αζαλαζίνπ άββαο,12.) ακπάλεο Γεκήηξηνο,13.)Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο ( απνρώξεζε κεηά ην 
7ν ζέκα),14.) Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο.15..)Καξλέδεο ππξίδσλ,16.)Γαινπληδή–ακπάλε 
Υξπζνύια, 17.)Αλδξένπ Υξπζνύια, 18..)Κεξακίδαο Γεώξγηνο ,19.) νύρια ηπιηαλή 
 
 
 
 
Απόνηες 
1)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο,2.) Μέιινο Ησάλλεο.  
 
 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάλης Υρ. πσρίδων, Παρών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παρόνηες  
1.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο 
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Απόνηες 
1.) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνύπνιεο,2..) Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,3.)Υαηδίλαο 
Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,4.)Λαδάξνπ Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,5.) Παπιήο Ησζήθ, Κ. 
Κπςέιεο,6..)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,7.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,8.) 
Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά., 9.) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο 
 
Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο 
Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο 
 
Αριθμός θέμαηος 5Ο ΖΜ.Γ                                                                    Α.Α   7/22 
 
  ΘΔΜΑ : Έγκριζη πρακηικού επιηροπής για ηην ακαηαλληλόηηηα κάδων απορ/ηων-
ανακύκλωζης και σλικών ύδρεσζης προς εκποίηζη 
 
 
 
Ο Πξόεδξνο,  εηζεγνύκελνο ην πέκπην ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο δίλεη ηνλ ιόγν ζηελ θ. 
Μάγεηξα,  ε νπνία ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.. ηα εμήο: 
 
«H Επηηξνπή θαηακέηξεζεο θαη εθηίκεζεο θηλεηψλ πξαγκάησλ ηνπ Δήκνπ ε νπνία νξίζηεθε κε ηελ ππ' αξ. 
306/2021 Α.Ο.Ε, καο δηαβίβαζε ην πξαθηηθφ εθηίκεζεο ησλ πξνο εθπνίεζε θηλεηψλ πξαγκάησλ ηνπ Δήκνπ, 
άρξεζησλ κεηαιιηθψλ πιηθψλ φπσο θαηεζηξακκέλνη κεηαιιηθνί ηξνρήιαηνη θάδνη απνξξηκκάησλ, κεηαιιηθψλ 
θαηαζθεπψλ, θαηεζηξακκέλσλ πιηθψλ χδξεπζεο θ.α. θαη πάζεο θχζεσο κεηαιιηθψλ πιηθψλ ηα νπνία βξίζθνληαη 
ζην ρψξν ηνπ ακαμνζηαζίνπ Γαιαηά θαη ζην βηνινγηθφ Μεζάλσλ θαη  ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 
418/2021 απφθαζε ηεο Ο.Ε θαη ζαο παξαζέησ ηελ απφθαζε πξνο έγθξηζε θαη απφ ην Δεκνηηθφ πκβνχιην.  

ΠΡΑΚΣΙΚΟ 
 

«Γνωμοδόηηζης επιηροπής για ηην ακαηαλληλόηηηα κάδων απορριμμάηων , κάδων ανακύκλωζης και σλικών 
Ύδρεσζης» 

Η αξκφδηα ηξηκειήο επηηξνπή γηα ηελ εθηίκεζε θηλεηψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Δήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, 
απνηεινχκελε απφ :  1. Σνλ Δεκνηηθφ χκβνπιν ηνπ Δήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ θ. Κσλζηαληίλν Λίηζα.  2. Σνλ 
Αληηδήκαξρν ηνπ Δήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ θ. ππξίδσλ Λεζηψηε. 3. Σελ Κα Ραθαειάθε Εηξήλε, Αξρηηέθησλ 
Μεραληθφο ηνπ Σκήκαηνο Σερληθήο Τπνζηήξημεο Νεζησηηθψλ Δήκσλ,  ε νπνία νξίζηεθε κε ηελ ππ' αξ. 306/2021 
Α.Ο.Ε, αθνχ κεηέβε ζηνλ ρψξν απνζήθεπζεο ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ ινηπψλ πιηθψλ χδξεπζεο ζην 
ακαμνζηάζην ηνπ Δήκνπ ζηνλ Γαιαηά,   δηαπίζησζε φηη ππάξρνπλ ζηδεξέληνη & πιαζηηθνί  θάδνη απνθνκηδήο 
απνξξηκκάησλ,  πιαζηηθνί  θάδνη αλαθχθισζεο θαη δηάθνξα πιηθά χδξεπζεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα εμήο 
ειαηηψκαηα: Ο θνξκφο ησλ θάδσλ είλαη ζρηζκέλνο, έρνπλ ηκήκαηα απνθνιιεκέλα απφ ηνπο ηξνρνχο θαη 
νξηζκέλνη είλαη ζηξεβισκέλνη θαη δελ δχλαληαη λα επαλέξζνπλ ηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε. Γεληθά ε θαηάζηαζε 
φισλ ησλ θάδσλ απηψλ είλαη ζε απνζχλζεζε, κε επηζθεπαδφκελε θαη είλαη αλαγθαίν λα θαηαζηξαθνχλ.  Σα πιηθά 
χδξεπζεο είλαη ρξεζηκνπνηεκέλα θαη άρξεζηα πιηθά κε επαλαρξεζηκνπνηήζηκα.  1.Κάδνη Απνξξηκκάησλ 
Μεηαιιηθνί ρσξεηηθφηεηαο 1100 ιίηξσλ  2. Κάδνη Απνξξηκκάησλ Πιαζηηθνί ρσξεηηθφηεηαο 1100 ιίηξσλ 3.  Κάδνη 
Αλαθχθισζεο Πιαζηηθνί θάδνη ρσξεηηθφηεηαο  220 -1100 ιίηξσλ  4. Μεηαιιηθά – ζηδεξέληα εμαξηήκαηα χδξεπζεο.  
Ο φγθνο ησλ αθαηάιιεισλ θάδσλ θαη πιηθψλ είλαη ηέηνηνο πνπ είλαη αδχλαηνλ λα κεηξεζεί ζε ηεκάρηα γηα ηνλ 
ιφγν απηφ πξνηείλνπκε ηελ εθπνίεζε κε ηηκή θηινχ ησλ άρξεζησλ αλσηέξσλ πιηθψλ πνπ πεξηζπιιέγνληαη απφ 
ζεκεία ηνπ Δήκνπ ή πξνθχπηνπλ απφ εξγαζίεο Τπεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ θαη απφ αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ 
πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 270/1981 θαζψο επίζεο λα παξαβξίζθεηαη ζηελ δχγηζε ησλ πιηθψλ 
ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ ή θάπνηνο αξκφδηνο πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή.  

ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
ΡΑΦΑΗΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ                                      ΠΤΡΙΔΩΝ ΛΕΙΩΣΗ                ΛΙΣΑ  ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  

 

Καλείηαι ηο δημοηικό ζσμβούλιο Να Εγκρίνει  : 
 

1. Σελ εθπνίεζε κε δεκνπξαζία ζχκθσλα κε ην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο εθηίκεζεο θηλεηψλ 

αληηθεηκέλσλ ηνπ Δήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ θαη ηελ έγθξηζε ηνπ απφ ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή 

ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ.  418/2021 απφθαζε ησλ πξνο εθπνίεζε θηλεηψλ άρξεζησλ πξαγκάησλ 

κεηαιιηθψλ πιηθψλ φπσο θαηεζηξακκέλνη κεηαιιηθνί ηξνρήιαηνη θάδνη απνξξηκκάησλ, πιαζηηθψλ 

θάδσλ απνξξηκκάησλ & αλαθχθισζεο, κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ, θαηεζηξακκέλσλ πιηθψλ χδξεπζεο 

θ.α. θαη πάζεο θχζεσο κεηαιιηθψλ πιηθψλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ ακαμνζηαζίνπ Γαιαηά 

θαη ζην βηνινγηθφ Μεζάλσλ ηνπ Δήκνπ, πνπ πεξηζπιιέγνληαη απφ ζεκεία ηεο πφιεο ή πξνθχπηνπλ 

απφ εξγαζίεο Τπεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ θαη απφ αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο 
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δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 270/1981.  

2. Η δεκνπξαζία γηα ηελ εθπνίεζε ησλ αλσηέξσ απφ ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή (άξζξν 1 ΠΔ 270/81 θαη 
72 παξ.1ε Ν.3852/2010, Ει. πλ. Σκήκα VII 148/2011 ζα γίλεη κεηά απφ δηελέξγεηα θαλεξήο & 
πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο ηνπο φξνπο ηεο νπνίαο ζα νξίζεη κε απφθαζή ηεο ε 
Οηθνλνκηθή Επηηξνπή  ηνπ  Δήκνπ  Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ.  Σν ζπλνιηθφ βάξνο ησλ εθπνηνχκελσλ 
αληηθεηκέλσλ ζα πξνθχςεη απφ ηα δπγνιφγηα κε ηελ παξνπζία ππαιιήινπ ηνπ Δήκνπ φπνπ ζα νξηζζεί 
κε απφθαζε Δεκάξρνπ γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ.  

3. Σα έζνδα ηεο εθπνίεζεο ζα πηζηψζνπλ ηνλ Κ.Α. 1122  πξνυπνινγηζκνχ «εθπνίεζε άιισλ θηλεηψλ 

πξαγκάησλ» (άξζξν 259 Κψδηθαο Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ)  θαη 
4. λα Εμνπζηνδνηεζεί  ν Δήκαξρνο γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.» 

 
 
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.. 
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ε Δ Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

1. Σελ εθπνίεζε κε δεκνπξαζία ζχκθσλα κε ην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο εθηίκεζεο θηλεηψλ 

αληηθεηκέλσλ ηνπ Δήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ θαη ηελ έγθξηζε ηνπ απφ ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή 

ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ.  418/2021 απφθαζε ησλ πξνο εθπνίεζε θηλεηψλ άρξεζησλ πξαγκάησλ 

κεηαιιηθψλ πιηθψλ φπσο θαηεζηξακκέλνη κεηαιιηθνί ηξνρήιαηνη θάδνη απνξξηκκάησλ, πιαζηηθψλ 

θάδσλ απνξξηκκάησλ & αλαθχθισζεο, κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ, θαηεζηξακκέλσλ πιηθψλ χδξεπζεο 

θ.α. θαη πάζεο θχζεσο κεηαιιηθψλ πιηθψλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ ακαμνζηαζίνπ Γαιαηά 

θαη ζην βηνινγηθφ Μεζάλσλ ηνπ Δήκνπ, πνπ πεξηζπιιέγνληαη απφ ζεκεία ηεο πφιεο ή πξνθχπηνπλ 

απφ εξγαζίεο Τπεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ θαη απφ αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 270/1981.  

2. Η δεκνπξαζία γηα ηελ εθπνίεζε ησλ αλσηέξσ απφ ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή (άξζξν 1 ΠΔ 270/81 θαη 
72 παξ.1ε Ν.3852/2010, Ει. πλ. Σκήκα VII 148/2011 ζα γίλεη κεηά απφ δηελέξγεηα θαλεξήο & 
πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο ηνπο φξνπο ηεο νπνίαο ζα νξίζεη κε απφθαζή ηεο ε 
Οηθνλνκηθή Επηηξνπή  ηνπ  Δήκνπ  Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ.  Σν ζπλνιηθφ βάξνο ησλ εθπνηνχκελσλ 
αληηθεηκέλσλ ζα πξνθχςεη απφ ηα δπγνιφγηα κε ηελ παξνπζία ππαιιήινπ ηνπ Δήκνπ φπνπ ζα νξηζζεί 
κε απφθαζε Δεκάξρνπ γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ.  

3. Σα έζνδα ηεο εθπνίεζεο ζα πηζηψζνπλ ηνλ Κ.Α. 1122  πξνυπνινγηζκνχ «εθπνίεζε άιισλ θηλεηψλ 

πξαγκάησλ» (άξζξν 259 Κψδηθαο Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ)  θαη 
4. λα Εμνπζηνδνηεζεί  ν Δήκαξρνο γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.» 

 

 

 
                           Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 7/2022 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                         ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


