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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

ΑΡΙΘΜO ΑΠΟΦΑΗ:   146/2016 

                                

 Από ην Πξαθηηθό  18-11/7/2016 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ. 

 

 ηελ Κάιπκλν ζήκεξα 11/7/2016 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 20:00 ζπλήιζε 

ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό: 11429-4/7/2016 

πξόζθιεζε  ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε 

ζηνλ εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό ζε όινπο 

ηνπο Γεκ. πκβνύινπο, άξζξν 67 ηνπ Ν. 3852/10, θαζώο θαη ζην Γήκαξρν 

θ. Γαινπδή Ησάλλε, ν νπνίνο πξνζήιζε θαη παξίζηαην ζ' απηή. 

 

 Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ζε 

ζύλνιν 27 Γεκνηηθώλ πκβνύισλ ήηαλ παξόληεο: 

 

Παπόνηερ 

Φαξάο Γεώξγηνο - ΠΡΟΔΓΡΟ 

Μαγθνύιηαο Πνζεηόο - ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

Γαιηκηηάθεο Ησάλλεο - ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

Εαΐξεο Κσλζηαληίλνο - ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

Ρήγαο Μηθέο - ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

Αιεμαλδξάθε Μαξία - ΜΔΛΟ 

Γηαθνκηράιεο Γεκήηξηνο - ΜΔΛΟ 

Γηακαληήο Ησάλλεο - ΜΔΛΟ 

Εεξβόο αθειάξεο - ΜΔΛΟ 

Εστδεο Παληειήο - ΜΔΛΟ 

Μειάο Γεώξγηνο - ΜΔΛΟ 

Πιάηζεο Υαξάιακπνο - ΜΔΛΟ 

Σειηαθόο αθειιάξηνο - ΜΔΛΟ 

Σξηθνίιεο Γεώξγηνο - ΜΔΛΟ 

Φξαηδήο Νέζησξ - ΜΔΛΟ 

Υνύιεο αθειιάξηνο - ΜΔΛΟ 

 

Απόνηερ 

Μνπζειιήο Δκκαλνπήι - ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ 

Βάιιαο Μηραήι - ΜΔΛΟ 

Λειέθεο Μηραήι - ΜΔΛΟ 

Μαγθάθεο Γηάλλεο - ΜΔΛΟ 

Μαγθάθεο Ησάλλεο - ΜΔΛΟ 

Μαξγαξίηεο Νηθόιανο - ΜΔΛΟ 

Μαξίλνο Ησάλλεο - ΜΔΛΟ 

Μαζηξνθνύθνο Ησάλλεο - ΜΔΛΟ 

Μαύξνο Γεώξγηνο - ΜΔΛΟ 

Πέξνο Γεώξγηνο - ΜΔΛΟ 

Φαξνκπά εκίξακηο - ΜΔΛΟ 

 

Οι οποίοι είσαν πποζκληθεί νόμιμα 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν εηδηθόο γξακκαηέαο Κνπλελάθεο 

Νηθόιανο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

ΑΔΑ: ΩΠΝΩΩΕΞ-36Α



O Πξόεδξνο ύζηεξα από ηελ δηαπίζησζε απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο. 

ηε ζπλέρεηα ν θ. Γαινπδήο Ησάλλεο (ΓΖΜΑΡΥΟ) πξνρώξεζε ζηελ εηζήγεζε 

ηνπ παξαθάησ ζέκαηνο: 

 

ΘΕΜΑ: ύνηαξη ηοπικού  ζσεδίος Αποκενηπωμένηρ Διασείπιζηρ  Αποβλήηων 

Δήμος Καλςμνίων 

 

 

ΑΡΙΘΜO ΑΠΟΦΑΗ:   146/2016 

 Δηζεγνύκελνο ην ζέκα ν θ. Γήκαξρνο έζεζε ππόςε ηνπ ώκαηνο ηελ 

ππ΄αξηζκ.35/2016 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, ε νπνία έρεη σο 

εμήο: 

ην πιαίζην ηεο ελαξκόληζεο κε ηελ Δπξσπατθή θαη Διιεληθή 

λνκνζεζία, ηα αζηηθά απόβιεηα πξέπεη λα αμηνπνηνύληαη, ώζηε λα 

εμνηθνλνκνύληαη πξώηεο ύιεο θαη ελέξγεηα θαη ζ’ απηό ην πιαίζην έρεη 

θαηαξηηζηεί ν πξόζθαηα ζεζκνζεηεκέλνο (Ηνύιηνο 2015) Δζληθόο 

ρεδηαζκόο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ), ν Δζληθόο ρεδηαζκόο Πξόιεςεο 

Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ (ΔΠΓΑ), θαζώο θαη ηα πξνο ζεζκνζέηεζε 

Πεξηθεξεηαθά ρέδηα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΠΔΓΑ). πκπιεξσκαηηθά πξνο 

ηνλ εζληθό θαη πεξηθεξεηαθό ζρεδηαζκό, ν θάζε Γήκνο έρεη ηελ ππνρξέσζε 

θαηάξηηζεο Σνπηθώλ ρεδίσλ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 

(Σ..Γ.). 

Ζ ζύληαμε θαη έγθξηζε ηνπ Σνπηθνύ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο 

Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΣΑΓΑ) απνηειεί λνκηθή ππνρξέσζε θάζε Γήκνπ ηεο 

ρώξαο ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο Κ.Τ.Α. 51373/4684 (ΦΔΚ 

Β/2706/15.12.2015) θαη ηεο ΠΤ 49/15-12-2015 (ΦΔΚ Α΄174/2015), κε ηηο 

νπνίεο θπξώζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ αληίζηνηρα , ην λέν  Δζληθό ρέδην 

Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ) θαη ην Δζληθό ηξαηεγηθό ρέδην Πξόιεςεο 

Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ (ΔΠΓΑ).  

θνπόο ζύληαμεο ηνπ ΣΑΓΑ είλαη ε πηνζέηεζε ελόο νινθιεξσκέλνπ  

θαη ζπλεθηηθνύ ζρεδίνπ ζηα όξηα ηνπ  θάζε  Γήκνπ  ή νκάδαο όκνξσλ 

Γήκσλ, πνπ ζα ζπγθιίλεη κε ηνπο δηθνύο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπο πνζνηηθνύο 

ζηόρνπο θαη δξάζεηο, ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ νηθείνπ 

Πεξηθεξεηαθνύ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ  (ΠΔΓΑ). 

ύκθσλα κε ην άξζξν 73 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν. 3852/2010 ε Δπηηξνπή 

Πνηόηεηαο Εσήο είλαη απνθαζηζηηθό θαη εηζεγεηηθό όξγαλν άζθεζεο ησλ 

ζρεηηθώλ κε ηελ πνηόηεηα δσήο, ηε ρσξνηαμία, ηελ πνιενδνκία θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αξκνδηνηήησλ ηνπ δήκνπ θαη εηζεγείηαη ζην 

δεκνηηθό ζπκβνύιην ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 

Καηόπηλ ηνύηνπ  πξέπεη ε  Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο λα εηζεγεζεί 

ζην Γ.. :  

Α) ηε ζύληαμε ηνπ Σνπηθνύ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο  Γηαρείξηζεο  

Απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ, αδεκίσο  γηα ην Γήκν.  

Β) ηελ ζύζηαζε-ζπγθξόηεζε επηηξνπήο αξκόδηαο γηα ηελ παξαθνινύζεζε- 

θαηάξηηζε  ηνπ ΣΑΓΑ θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ Γ.. ζρεηηθά κε ην ζέκα 

Γ)  ην ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ηεο εθπόλεζεο ηνπ ΣΑΓΑ 

Γ)  ηε πηνζέηεζε, κεηά ηε ζύληαμε ηνπ ΣΑΓΑ , δηαδηθαζίαο δηαβνύιεπζεο  

πξνθεηκέλνπ λα δηαηππσζνύλ παξαηεξήζεηο ή ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πξηλ 

ηελ νξηζηηθή έγθξηζή ηνπ. 

Δ) ηελ ππνρξέσζε έληαμεο ηνπ Σ..Α.Γ.Α.  ζηνλ επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό 

ηνπ Γήκνπ. 

ΑΔΑ: ΩΠΝΩΩΕΞ-36Α



Σ) ηπρόλ δηαδεκνηηθέο ζπλεξγαζίεο 

 

Δηδηθόηεξα ν Πξόεδξνο πξόηεηλε:  

Α) ηελ ζύζηαζε-ζπγθξόηεζε επηηξνπήο, γηα ηελ παξαθνινύζεζε-θαηάξηηζε  

ηνπ ΣΑΓΑ, ε νπνία ζα απνηειείηαη από ηνπο θάησζη: α) Ρήγα Μηθέο 

(Αληηδήκαξρνο Καζεκεξηλόηεηαο-Αλάπηπμεο-Δκπνξίνπ),β) Εαΐξε Κσλζηαληίλν 

(Αληηδήκαξρνο Σ.Τ.), γ) Εσγξαθάθε Μηραήι (ππάιιεινο Σ.Τ.-Πνιηηηθόο 

Μεραληθόο), δ) Σξηθνίιε Καιιηόπε (ππάιιεινο Σ.Τ.-Μερ/γνο Μεραληθόο), 

ε) Κακπνύξεο Νηθήηαο (ππάιιεινο Σ.Τ.-ππεύζπλνο Τπεξεζίαο 

Καζαξηόηεηαο), ζη) Σζνπγθξάλε Μηραήι (Δηδηθόο ύκβνπινο) θαη δ) Μνπζζά 

Καιιηόπε (Δηδηθή ύκβνπινο). 

Β) ηνλ θαζνξηζκό ξεαιηζηηθνύ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, πνπ ζα δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα γηα πξαγκαηηθή δηαβνύιεπζε θαη νινθιήξσζε ηεο ζύληαμεο ηνπ 

ΣΑΓΑ αιιά θαη ζύληνκνπ πξνθεηκέλνπ άκεζα λα έρεη ν Γήκνο εγθεθξηκέλν 

ΣΑΓΑ, ην νπνίν ζα εμαζθαιηζηεί κε ηνλ νξηζκό πξνζεζκηώλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο θάζε δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη έσο ηελ νξηζηηθή 

έγθξηζε ηνπ Σνπηθνύ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ από ην 

Γεκνηηθό πκβνύιην Καιπκλίσλ. 

Γ) ηελ δηεμαγσγή δηαδηθαζίαο δηαβνύιεπζεο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη 

αλάξηεζε ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη 

ελδερνκέλσο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ακέζσο κεηά ηε ιήςε ηεο 

ζρεηηθήο απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ηε δηάγλσζε ηπρόλ 

πξνβιεκάησλ θαη δηαηύπσζε πξνηάζεσλ από θνξείο, νξγαλώζεηο θαη πνιίηεο 

εληόο πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξώλ από ηελ αλάξηεζή ηεο, ζηε 

ζπλέρεηα άκεζε νινθιήξσζε ηνπ Σνπηθνύ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ 

ηνπ Γήκνπ από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη παξαπνκπή ζηελ 

Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ γηα ηε δηαηύπσζε ησλ απόςεώλ 

ηεο.  Καηόπηλ ηεο νινθιήξσζεο ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο δηαβνύιεπζεο θη 

αθνύ ιεθζνύλ ππόςε ηπρόλ παξαηεξήζεηο θαη απόςεηο ησλ αξκόδησλ θνξέσλ, 

ην Σνπηθό ρέδην Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ ζα 

εγθξηζεί νξηζηηθά από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί 

ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ. 

Γ) Σελ δηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

Γήκνπο ησλ γύξσ λεζηώλ. 

 

Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο 

δηαηππώζεθαλ δηάθνξεο απόςεηο επί ηνπ ζέκαηνο, κεηαμύ απηώλ θαη ησλ 

κειώλ Μαγθάθε Ησάλλε θαη Ψαξνκπά εκίξακηο, νη νπνίνη αλέθεξαλ όηη 

ςεθίδνπλ «Λεπθό» δηόηη δελ ππήξρε ελεκέξσζε γηα ην ζέκα. 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο δήηεζε από ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ 

ζρεηηθά: 

Ζ  Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, έρνληαο ππόςε:  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87 Α’/07-06-

2010) 

 Σελ Κ.Τ.Α. 51373/4684 (ΦΔΚ Β/2706/15.12.2015) 

 Σελ ΠΤ 49/15-12-2015 (ΦΔΚ Α΄174/2015) 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ 24/13.02.2012 ηεύρνο Α')  

 Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   θαηά  ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ 

 

 Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην:  

ΑΔΑ: ΩΠΝΩΩΕΞ-36Α



Α) ηε ζύληαμε ηνπ Σνπηθνύ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο  Γηαρείξηζεο  

Απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ, αδεκίσο  γηα ην Γήκν. 

Β) ηελ ζύζηαζε-ζπγθξόηεζε επηηξνπήο αξκόδηαο γηα ηελ παξαθνινύζεζε -

θαηάξηηζε ηνπ ΣΑΓΑ θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ Γ.. γηα ηελ εμέιημε ηνπ 

ζέκαηνο, ε νπνία ζα απνηειείηαη από ηνπο θάησζη: α) Ρήγα Μηθέ 

(Αληηδήκαξρνο Καζεκεξηλόηεηαο-Αλάπηπμεο-Δκπνξίνπ), β)Εαΐξε Κσλζηαληίλν 

(Αληηδήκαξρνο Σ.Τ.), γ) Εσγξαθάθε Μηραήι (ππάιιεινο Σ.Τ.-Πνιηηηθόο 

Μεραληθόο), δ) Σξηθνίιε Καιιηόπε (ππάιιεινο Σ.Τ.-Μερ/γνο Μεραληθόο), 

ε)Κακπνύξεο Νηθήηαο (ππάιιεινο Σ.Τ. - Πξντζηάκελνο Τπεξεζίαο 

Καζαξηόηεηαο), ζη) Σζνπγθξάλε Μηραήι (Δηδηθόο ύκβνπινο) θαη δ) Μνπζζά 

Καιιηόπε (Δηδηθή ύκβνπινο). 

Γ) ηνλ θαζνξηζκό ξεαιηζηηθνύ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, πνπ ζα δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα γηα πξαγκαηηθή δηαβνύιεπζε θαη νινθιήξσζε ηεο ζύληαμεο ηνπ 

ΣΑΓΑ αιιά θαη ζύληνκνπ πξνθεηκέλνπ άκεζα λα έρεη ν Γήκνο εγθεθξηκέλν 

ΣΑΓΑ, ην νπνίν ζα εμαζθαιηζηεί κε ηνλ νξηζκό πξνζεζκηώλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο θάζε δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη έσο ηελ νξηζηηθή 

έγθξηζε ηνπ Σνπηθνύ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ από ην 

Γεκνηηθό πκβνύιην Καιπκλίσλ. 

Γ) ηελ πηνζέηεζε, κεηά ηε ζύληαμε ηνπ ΣΑΓΑ, δηαδηθαζίαο δηαβνύιεπζεο,  

ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη αλάξηεζε ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ θαη ελδερνκέλσο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ακέζσο κεηά ηε 

ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ηε δηάγλσζε ηπρόλ 

πξνβιεκάησλ θαη δηαηύπσζε πξνηάζεσλ από θνξείο, νξγαλώζεηο θαη πνιίηεο 

εληόο πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξώλ από ηελ αλάξηεζή ηεο, ζηε 

ζπλέρεηα άκεζε νινθιήξσζε ηνπ Σνπηθνύ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ 

ηνπ Γήκνπ από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ζηελ Δπηηξνπή 

Γηαβνύιεπζεο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ γηα ηε δηαηύπσζε ησλ απόςεώλ ηεο.  

Καηόπηλ ηεο νινθιήξσζεο ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο δηαβνύιεπζεο θη αθνύ 

ιεθζνύλ ππόςε ηπρόλ παξαηεξήζεηο θαη απόςεηο ησλ αξκόδησλ θνξέσλ, ην 

Σνπηθό ρέδην Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ ζα εγθξηζεί 

νξηζηηθά από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζην 

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ. 

Δ) Σελ ππνρξέσζε έληαμεο ηνπ Σ..Α.Γ.Α.  ζηνλ επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό 

ηνπ Γήκνπ. 

Σ) Σελ δηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

Γήκνπο ησλ γύξσ λεζηώλ. 

Αθνινύζσο ν θ. Γήκαξρνο πξόηεηλε ζην ώκα: 

 Σελ έγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ.35/2016 απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 
Εσήο 

 Σε ζύζηαζε-ζπγθξόηεζε επηηξνπήο αξκόδηαο γηα ηελ παξαθνινύζεζε -
θαηάξηηζε ηνπ ΣΑΓΑ θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ Γ.. γηα ηελ εμέιημε 

ηνπ ζέκαηνο, ε νπνία ζα απνηειείηαη από ηνπο θάησζη: α) Ρήγα Μηθέ 

(Αληηδήκαξρνο Καζεκεξηλόηεηαο-Αλάπηπμεο-Δκπνξίνπ), β)Εαΐξε 

Κσλζηαληίλν (Αληηδήκαξρνο Σ.Τ.), γ) Εσγξαθάθε Μηραήι (ππάιιεινο 

Σ.Τ.-Πνιηηηθόο Μεραληθόο), δ) Σξηθνίιε Καιιηόπε (ππάιιεινο Σ.Τ.-

Μερ/γνο Μεραληθόο), ε)Κακπνύξεο Νηθήηαο (ππάιιεινο Σ.Τ. - 

Πξντζηάκελνο Τπεξεζίαο Καζαξηόηεηαο), ζη) Σζνπγθξάλε Μηραήι 

(Δηδηθόο ύκβνπινο) θαη δ) Μνπζζά Καιιηόπε (Δηδηθή ύκβνπινο) 

 Σελ έγθξηζε ηεο πξνβιεπόκελεο ζηελ σο άλσ απόθαζε δηαδηθαζίαο 

δηαβνύιεπζεο θαη θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο ηνπ Σ..Α.Γ.Α(Σνπηθό 
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ρέδην Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ), πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηππσζνύλ παξαηεξήζεηο ή ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πξηλ ηελ 

νξηζηηθή έγθξηζή ηνπ. Ζ δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο, ζα πεξηιακβάλεη 

ηελ αλάξηεζε ηνπ ρεδίνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.kalymnos.gov.gr,  γηα ρξνληθό δηάζηεκα 

δεθαπέληε(15) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ 

 Σελ ππνρξέσζε έληαμεο ηνπ Σ..Α.Γ.Α(Σνπηθό ρέδην Απνθεληξσκέλεο 
Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ) ζηνλ Δπηρεηξεζηαθό ρεδηαζκό ηνπ Γήκνπ. 

 

Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ θαη 

κεηαμύ άιισλ ν επηθεθαιήο ηεο πξώηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο , θ. 

Γηαθνκηράιεο Γεκήηξηνο ηόληζε όηη είλαη έλα θείκελν, ην νπνίν ζαθώο 

ρξεηάδεηαη θάπνηεο δηνξζώζεηο θαη ζπκπιήξσζε όηη ε παξάηαμή ηνπ ζα 

κειεηήζεη εθηελέζηεξα ην ελ ιόγσ ζρέδην θαη κέζα από ηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαβνύιεπζεο ζα θάλεη ηηο δηθέο ηεο πξνηάζεηο. 

Σν ιόγν πήξε ν επηθεθαιήο ηεο ηξίηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Υνύιεο 

αθειάξηνο θαη ππνζηήξημε όηη είλαη αλαγθαίν λα πξνρσξήζεη ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, αιιά ηόληζε όηη ε δηθή ηνπ παξάηαμε δελ ζα 

ζπκκεηέρεη ζηε δηαβνύιεπζε, δηόηη ζεσξεί όηη ε ζύληαμε ηνπ ζρεδίνπ 

είλαη θαζαξά επζύλε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. 

 

 ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ αθνύ 

ιεθζνύλ ππ' όςε 

 Οη  δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67, 69, 225 Ν.3852/10 

 Σελ Κ.Τ.Α. 51373/4684 (ΦΔΚ Β/2706/15.12.2015) 

 Σελ ΠΤ 49/15-12-2015 (ΦΔΚ Α΄174/2015) 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ 24/13.02.2012 ηεύρνο Α') 

 Σν λέν  Δζληθό ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ) 

 Σν Δζληθό ηξαηεγηθό ρέδην Πξόιεςεο Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ 

(ΔΠΓΑ) 

 Σν επηθαηξνπνηεκέλν Πεξηθεξεηαθό ρέδην Γηαρείξηζεο 

Απνβιήησλ(ΠΔΓΑ) ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ 

 Σηο πξνηάζεηο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ(ΦΟΓΑ) 
 

 Σν Γεκνηηθό πκβνύιην,  κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε ηελ 

ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

 

Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι   ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

 

    Δγθξίλεη: 

1. Σελ ππ΄αξηζκ. 35/2016 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο. 
 

2. Σε ζύληαμε ηνπ Σνπηθνύ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο  

Απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ, αδεκίσο  γηα ην Γήκν. 

3. Σε ζύζηαζε-ζπγθξόηεζε επηηξνπήο αξκόδηαο γηα ηελ παξαθνινύζεζε -
θαηάξηηζε ηνπ ΣΑΓΑ θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ Γ.. γηα ηελ εμέιημε 

ηνπ ζέκαηνο, ε νπνία ζα απνηειείηαη από ηνπο θάησζη: α) Ρήγα Μηθέ 

(Αληηδήκαξρνο Καζεκεξηλόηεηαο-Αλάπηπμεο-Δκπνξίνπ), β)Εαΐξε 

Κσλζηαληίλν (Αληηδήκαξρνο Σ.Τ.), γ) Εσγξαθάθε Μηραήι (ππάιιεινο 

Σ.Τ.-Πνιηηηθόο Μεραληθόο), δ) Σξηθνίιε Καιιηόπε (ππάιιεινο Σ.Τ.-
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Μερ/γνο Μεραληθόο), ε)Κακπνύξεο Νηθήηαο (ππάιιεινο Σ.Τ. - 

Πξντζηάκελνο Τπεξεζίαο Καζαξηόηεηαο), ζη) Σζνπγθξάλε Μηραήι 

(Δηδηθόο ύκβνπινο) θαη δ) Μνπζζά Καιιηόπε (Δηδηθή ύκβνπινο). 

4. Σελ πηνζέηεζε  δηαδηθαζίαο δηαβνύιεπζεο,  ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη 
αλάξηεζε ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ 

ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.kalymnos.gov.gr, , γηα ηε δηάγλσζε 

ηπρόλ πξνβιεκάησλ θαη δηαηύπσζε πξνηάζεσλ από θνξείο, νξγαλώζεηο 

θαη πνιίηεο εληόο πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15)εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ 

από ηελ αλάξηεζή ηεο.  

5. Σνλ θαζνξηζκό ελδεηθηηθνύ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ηξηάληα(30) εκεξώλ  

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύληαμεο ηνπ ΣΑΓΑ θαη ηελ 

έγθξηζε ηνπ από ην Γ..   

6. Σε δηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

Γήκνπο ησλ γύξσ λεζηώλ. 

7. Σελ ππνρξέσζε έληαμεο ηνπ Σνπηθνύ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο 

Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΣΑΓΑ)  ζηνλ Δπηρεηξεζηαθό ρεδηαζκό ηνπ 

Γήκνπ. 

 

 

 

Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Εεξβόο αθειιάξεο( εθπξόζσπνο ηεο κείδνλνο 

κεηνςεθίαο) θαη Υνύιεο αθειάξηνο(επηθεθαιήο ηεο ηξίηεο ειάζζνλνο 

κεηνςεθίαο) ςήθηζαλ ιεπθό. ύκθσλα κε ην άξζξν 96 ηνπ Ν. 3463/2006  «αλ 
θάπνην κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ αξλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη 

σο παξόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε θαη ηόζν ε άξλεζε όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο 

ινγίδνληαη σο αξλεηηθέο ςήθνη». 

 

 

Σν Πξαθηηθό απηό έγηλε θαη ππνγξάθεθε από ηνπο παξαθάησ : 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Φαξάο Γεώξγηνο 

Ο  Γξακκαηέαο 

 

 

Μαγθνύιηαο Πνζεηόο 

 

ΣΑ ΜΕΛΗ 

Αιεμαλδξάθε Μαξία 

Γαιηκηηάθεο Ησάλλεο 

Γηαθνκηράιεο Γεκήηξηνο 

Γηακαληήο Ησάλλεο 

Εαΐξεο Κσλζηαληίλνο 

Εεξβόο αθειάξεο 

Εστδεο Παληειήο 

Μειάο Γεώξγηνο 

Πιάηζεο Υαξάιακπνο 

Ρήγαο Μηθέο 

Σειηαθόο αθειιάξηνο 

Σξηθνίιεο Γεώξγηνο 

Φξαηδήο Νέζησξ 

Υνύιεο αθειιάξηνο 
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