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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                              ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ                                                    
ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 
 
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 1/2020 
πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 
 
ΘΔΜΑ:  Έγκριζη Μελέηης με ηίηλο «Αποκομιδή απορριμμάηφν και καθαριζμός ηφν 
κοινοτρήζηφν τώρφν ηοσ Γήμοσ Σροιζηνίας-Μεθάνφν για ηα έηη 2020-2022»                
 
ην Γαιαηά θαη ζην Ακθηζέαηξν ηνπ Γπκλαζίνπ Γαιαηά ζήκεξα  ηελ 27ε ηνπ κήλα Ηαλνπαξίνπ  
ηνπ έηνπο 2020, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε  θαη ώξα 17:30 κκ. ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ, κεηά  από ηελ  αξηζ. 6576/27--11-
2019 έγγξαθε  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα 
Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηα άξζ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ 
δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ 
παξόληα 19, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόνηες 
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο, 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο 
,5.) Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,6.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 7.))νύρια ηπιηαλή  ,8.)Μέιινο 
Ησάλλεο,9.)Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια, 10.)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 11.) Παληειήο 
Βαζίιεηνο, 12.)Αλδξένπ Υξπζνύια,13.) ακπάλεο Γεκήηξηνο. 14.)  Αλαζηαζηάδεο 
Γεώξγηνο,15.) Θενδσξνπνύινπ νθία,16.) Καξλέδεο ππξίδσλ (απνρώξεζε ζην 11ν 
ζέκα),17.) Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,18.) Αζαλαζίνπ άββαο (απνρώξεζε ζην 8ν ζέκα),19.) 
Λαδάξνπ Κσλ/λνο 
 
(Οη θ.θ. Καξαγηάλλεο Κ., Παηνπιηάο Κ., Παληειήο Β., ακπάλεο Γ. & Καξαγηάλλεο Γ. 
απνρώξεζαλ ζην 15ν ζέκα) 
 
Απόνηες 
1.) νύριαο σηήξηνο,2.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο 
 
 
 
 

Β.- ΓΗΜΑΡΥΟ:  Πολλάλης Υρ. πσρίδφν , Παρών. 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ:  
1) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,3.) Μνύγηνπ 
Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,4.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΝΣΔ:  



1.)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,2.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο, 3.)Λαδάξνπ 
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,4.) . Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο,5.) Κνηδηάο ηακάηηνο, 
Κ.Σαθηηθνύπνιεο,6.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο 
 
 
 
 
Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθή Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κόιιηαο. 
 
 
  Αριθμός Θέμαηος: 4ο  Η/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 10/2020 
 
ΘΔΜΑ:  Έγκριζη Μελέηης με ηίηλο «Αποκομιδή απορριμμάηφν και καθαριζμός ηφν 
κοινοτρήζηφν τώρφν ηοσ Γήμοσ Σροιζηνίας-Μεθάνφν για ηα έηη 2020-2022»                
 
Ο Πξόεδξνο αθνύ εθθώλεζε ην ηέηαξην ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. 
Λίηζα ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ  Γ.. ην ζρεηηθό κε ην ζέκα 27631/14-1-2020 έγγξαθν ηεο 
Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Νήζσλ, εηζεγνύκελνο ηα θάησζη 
«Κπξίεο θαη θύξηνη ζύκβνπινη ,  
Η Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ,  Γεληθή δ/λζε Αλαπηπμηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ & ππνδνκώλ 
Πεξηθεξεηαθώλ ελνηήηωλ Πεηξαηώο θαη λήζωλ ,Δ/λζε Σερληθώλ έξγωλ ηνπ ηκήκαηνο ηερληθήο 
ππνζηήξημεο ηωλ Νεζηωηηθώλ Δήκωλ , καο απέζηεηιε ηελ ππ΄αξηζ. 2/2020 κειέηε πνπ 
ζπλέηαμε, κε ηίηιν «Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ – θαζαξηζκόο ηωλ Κνηλνρξήζηωλ ρώξωλ 
Δήκνπ Σξνηδελίαο- Μεζάλωλ » γηα ηα έηε 2020-2022.    Η παξνύζα κειέηε αθνξά εξγαζίεο, 
όπωο απηέο νξίδνληαη από ην λ. 3463/06, άξζ. 75, παξ. 1β, νη νπνίεο ζα ιάβνπλ ρώξα ζε όιεο 
ηηο θαηνηθεκέλεο θαη κε πεξηνρέο, ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγωλα, ηηο νδνύο, ηηο πιαηείεο θαη ηνπο 
ινηπνύο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηνπ επαξρηαθνύ δηθηύνπ) όιεο ηεο 
εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Δήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλωλ, (λ.3852/10). 

Σηε ηερληθή έθζεζε ηεο κειέηεο γηα ηηο εξγαζίεο απηέο έγηλαλ  θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο. 
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη :  

-  Δύν (2) ζπλεξγεία γηα ηηο πεξηνρέο ηεο  Τξνηδελίαο (Γαιαηάο θαη νηθηζκνί), κε 
δύν (2) νδεγνύο θαη  δύν (2) εξγάηεο .   

- Δύν (2)  ζπλεξγεία γηα ηελ Φεξζόλεζν Μεζάλωλ ,  Με δύν (2) νδεγνύο θαη  δύν 
(2) εξγάηεο .  

- Έλα (1) ζπλεξγείν γηα ηελ αλαθύθιωζε, Με έλα (1) νδεγό θαη έλα (1) εξγάηε.   
- Έλα (1) ζπλεξγείν γηα νγθώδε αληηθείκελα,  Με έλα (1) νδεγό θαη έλα (1) εξγάηε. 
- Έλαλ (1) νδεγό γηα ηε κεηαθνξά ηωλ απνξξηκκάηωλ ζηα ΦΥΤΑ.  
- Δύν (2) νδνθαζαξηζηέο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Τξνηδελίαο (Γαιαηάο θαη νηθηζκνί) θαη 
- Δύν (2) νδνθαζαξηζηέο γηα ηελ Φεξζόλεζν Μεζάλωλ.  

 
Επίζεο ν αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη:  
 

- ηέζζεξηο (4) θάδνπο γηα ηα νγθώδε αληηθείκελα θαη κέξηκλα γηα ηελ ζπιινγή θαη 
κεηαθνξά ηνπο.  

- Όρεκα γηα Πιύζηκν όιωλ ηωλ θάδωλ κία (1) θνξά ην κήλα. 
 

Επίζεο :  
- Η επηδηόξζωζε βιαβώλ - θζνξώλ ή ε απνθαηάζηαζε ηωλ θάδωλ από θαθή 

ρξήζε ζηελ απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ ζα βαξύλεη ηνλ αλάδνρν. Επίζεο, ζε 
πεξίπηωζε αηπρεκάηωλ από θάδν ιόγω κε θαιήο ζπληήξεζεο, ζα βαξύλεηαη εμ' 
νινθιήξνπ ν αλάδνρνο.  

 
 
 



Σέινο επηζεκαίλεηαη όηη ηα ΣΕΛΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ – ΚΣΕΟ & ΑΦΑΛΕΙΕ  ηωλ 
παξαρωξεζέληωλ νρεκάηωλ ζα βαξύλνπλ ηνλ Δήκν Σξνηδελίαο – Μεζάλωλ.  
Οη εξγαζίεο ηεο παξνύζαο κειέηεο έρνπλ ηζρύ γηα εηθνζηηέζζεξηο (24) κήλεο θαη ν ζπλνιηθόο 
πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ 551.200,00 € ελώ ε ηειηθή δαπάλε κε ηνλ Φ.Π.Α. 
24%  ζα θζάζεη ηηο 683.488,00 €.    
Η εθηέιεζε ηωλ εξγαζηώλ δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν. 4412/16.  
Εηζεγνύκαη ζην ζπκβνύιην  λα εγθξίλεη ηελ κειέηε ώζηε λα εθηειεζηεί ην έξγν.»  
 

 ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

  Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαηόπηλ ηεο εηζήγεζεο ηνπ θ. Λίηζα, 

 

                                                  Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η 
 
Καηά πλειουηθία εγθξίλεη ηελ ππ΄αξηζκ. 2/2020 Μελέηη με ηίηλο «Αποκομιδή 
απορριμμάηφν και καθαριζμός ηφν κοινοτρήζηφν τώρφν ηοσ Γήμοσ Σροιζηνίας-
Μεθάνφν για ηα έηη 2020-2022 γηα εηθνζηηέζζεξηο (24) κήλεο κε ζπλνιηθό πξνϋπνινγηζκό  
ζην πνζό ησλ 551.200,00 € θαη κε  ηειηθή δαπάλε καδί κε ηνλ Φ.Π.Α. 24%  683.488,00 €. 
 
Μειουηθούνηφν ησλ θ.θ.  Καξαγηάλλε Κσλ/λνπ, Παηνπιηά Κσλ/λνπ, Παληειή Β., Αλδξένπ 
Υξ., ακπάλε Γεκ., Καξαγηάλλε Γ. & Λαδάξνπ Κσλ/λνπ νη νπνίνη ππεξςήθηζαλ ηελ πξόηαζε 
ηνπ θ. Καξαγηάλλε Κσλ/λνπ. Ο αλσηέξσ  εθηόο ησλ κηθξώλ παξεκβάζεσλ πνπ πρόηεινε λα 
γίλνπλ ζηελ  παξνύζα κειέηε αληηπξόηεηλε ε κειέηε λα είλαη κνλνεηήο, θάηη πνπ όπσο 
ππνζηήξημε ζα έδηλε κεγαιύηεξε επειημία ζηνλ Γήκν καο θαη ρσξίο ηελ δηεηή  δέζκεπζή ηνπ 
απέλαληη ζε έλαλ ππνζεηηθά «θαθό» εξγνιάβν .  
 
Μειουηθούνηφν επίζεο  θαη ησλ θ.θ. , Μέιιν Η., Γαινπληδή Υξ., Αλαζηαζηάδε Γ., Καξλέδε 
π. & Αζαλαζίνπ άββα νη νπνίνη ανηιπρόηειναν  αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο, ζύζηαζε κηαο 
επηηξνπήο από όινπο ηνπο ζπλδπαζκνύο γηα κηα λέα ηξνπνπνηεκέλε θαηά άξζξν  κειέηε,  κε 
λνκηθή θαηνρύξσζή καο , ρσξίο  λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αλαθύθισζε ζηελ εξγνιαβία θαη 
πην ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθά γηα ηνλ Γήκν καο. 
 
 
 
 

                   Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 10/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                    ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 


