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ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 
 
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 1/2020 
πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 
 
ΘΔΜΑ: Έγκπιζη ζςμμεηοσήρ ζηην Ππόζκληζη για ηην ςποβολή πποηάζεων    ζηο 
Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα Αηηικήρ με ηίηλο «Σεσνική βοήθεια ςποζηήπιξηρ ΟΣΑ Α’ 
βαθμού για ηην επικαιποποίηζη ηοπικών ζσεδίων διασείπιζηρ ζηεπεών αποβλήηων».          
   

 
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 
 
Παπόνηερ 
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) 
 
Απόνηερ 
1.) νύριαο σηήξηνο,2.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο 
 
 
 

Β.- ΓΗΜΑΡΥΟ:  Πολλάληρ Υπ. πςπίδων , Παπών. 
 
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. 
 
 
  Απιθμόρ Θέμαηορ: 1ο  Η/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 7/2020 
 
ΘΔΜΑ: Έγκπιζη ζςμμεηοσήρ ζηην Ππόζκληζη για ηην ςποβολή πποηάζεων    ζηο 
Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα Αηηικήρ με ηίηλο «Σεσνική βοήθεια ςποζηήπιξηρ ΟΣΑ Α’ 
βαθμού για ηην επικαιποποίηζη ηοπικών ζσεδίων διασείπιζηρ ζηεπεών αποβλήηων».          
 

Ο Πξόεδξνο αθνύ εθθώλεζε ην πξώην  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. 

Λίηζα ν νπνίνο γλσξίδεη ζην Γ.. ηα εμήο: «Η ΔΥΓ Δ.Π. «Αηηηθή» κε ηελ Πξόζθιεζε κε 

Κσδηθό Πξόζθιεζεο ΑΤΤ104 (Α/Α ΟΠΣ 4041) θαη ηίηιν «Τερληθή Βνήζεηα Υπνζηήξημεο ΟΤΑ Α 

Βαζκνύ γηα ηελ Δπηθαηξνπνίεζε Τνπηθώλ Σρεδίσλ Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ» ηνπ 

Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 12 «Τερληθή Υπνζηήξημε ηεο Δθαξκνγήο (ΔΤΠΑ)», ν νπνίνο 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΤΠΑ),  θαιεί γηα 

ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ (πξάμεσλ), πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνύλ θαη ρξεκαηνδνηεζνύλ 

ζην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο. 

Σην πιαίζην ηεο δξάζεο ρξεκαηνδνηείηαη: 

 ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ Τνπηθνύ Σρεδίνπ Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ 

ζύκθσλα κε ηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο, πνπ ζα πεξηέρεη: 

o Θεζκηθό πιαίζην δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ 

o Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε Γήκνπ (γεσγξαθηθά, πιεζπζκηαθά, ρσξνηαμηθά, 

πνιενδνκηθά, θ.ιπ.) 

o Πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά παξαγόκελσλ ζηεξεώλ απνβιήησλ 

o Υθηζηάκελε θαηάζηαζε δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ 

o Τνπηθνί ζηόρνη δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ Γήκνπ 

o Πξνηεηλόκελα κέηξα θαη δξάζεηο 

o Οηθνλνκηθά ζηνηρεία (θόζηε επέλδπζεο, ιεηηνπξγίαο, ρξεκαηνδόηεζε, θ.ιπ.) 

 ν ζρεδηαζκόο ηνπ δηθηύνπ ρσξηζηήο ζπιινγήο βηναπνβιήησλ πνπ ζα πεξηέρεη: 

o Πξόγξακκα δηαινγήο ζηελ πεγή νξγαληθώλ απνβιήησλ ηξνθίκσλ από νηθίεο 

θαη ρώξνπο εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (εζηηαηόξηα, μελνδνρεία, ιατθέο, 

θ.ιπ.) 

o Πξόγξακκα δηαινγήο ζηελ πεγή πξάζηλσλ απνβιήησλ θήπσλ θαη πάξθσλ 

o Πξόγξακκα νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο 

Λακβάλνληαο ππόςε 

α) ηελ αλαγθαηόηεηα γηα επηθαηξνπνίεζε ηνπ Τνπηθνύ Σρεδίνπ Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ 

Απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ Τξνηδελίαο - Μεζάλσλ θαη γηα ζρεδηαζκό ηνπ δηθηύνπ ρσξηζηήο 

ζπιινγήο  

β) ηνλ γεληθόηεξν πξνγξακκαηηζκό ηνπ Γήκνπ γηα ηελ π εμνπιηζκνύ πνπ αθνξά ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 



1. ηελ έγθξηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Τξνηδελίαο-Μεζάλσλ ζηελ Πξόζθιεζε ηεο 

ΔΥΓ Δ.Π. «Αηηηθή» κε Κσδηθό Πξόζθιεζεο ΑΤΤ104 (Α/Α ΟΠΣ 4041) θαη ηίηιν 

«Τερληθή Βνήζεηα Υπνζηήξημεο ΟΤΑ Α Βαζκνύ γηα ηελ Δπηθαηξνπνίεζε Τνπηθώλ 

Σρεδίσλ Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ» 

2. ηελ έγθξηζε ηεο ππνβνιήο ζην πιαίζην ηεο σο άλσ Πξόζθιεζεο ηεο ζρεηηθήο 

πξόηαζεο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο θαη ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο 

3. ηελ έγθξηζε ησλ έγγξαθσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ Γηνηθεηηθή, 

Τερληθή θαη Οηθνλνκηθή Δπάξθεηα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

4. ηελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ 

απαηηεζεί ζην πιαίζην ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ πξόηαζεο».  

 

 ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο  θαιεί ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

  Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

                                                  Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η 
 
Οκόθσλα: 

1. Σελ έγθξηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ ζηελ Πξόζθιεζε ηεο 

ΔΤΓ Δ.Π. «Αηηηθή» κε Κσδηθό Πξόζθιεζεο ΑΣΣ104 (Α/Α ΟΠ 4041) θαη ηίηιν 

«Σερληθή Βνήζεηα Τπνζηήξημεο ΟΣΑ Α Βαζκνύ γηα ηελ Δπηθαηξνπνίεζε Σνπηθώλ 

ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ» 

2. Σελ έγθξηζε ηεο ππνβνιήο ζην πιαίζην ηεο σο άλσ Πξόζθιεζεο ηεο ζρεηηθήο 

πξόηαζεο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο θαη ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο 

3. Σελ έγθξηζε ησλ έγγξαθσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ Γηνηθεηηθή, 

Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή Δπάξθεηα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

4. Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ 

απαηηεζεί ζην πιαίζην ππνβνιήο ηεο αλσηέξσ πξόηαζεο».  

 

Ο θ. Καξαγηάλεο πξόζζεζε όηη ε κειέηε πξέπεη λα εληαρζεί ζην πιαίζην ηνπ 

γεληθόηεξνπ πεξηθεξεηαθνύ ζρεδηαζκνύ. 

 

                   Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 7/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        



                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                    ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 


